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سنة إ ة سكندر جامعة خ تار رة1938يرجع القا جامعة من كفرع ت ش أ عندما

سابقاً فؤ ( ول ما) اد فقط ن ليت البداية تضم انت صدر: و ثم قوق، ا لية و داب، لية

أغسطس من ى الثا ى مل مرسوم ذلك ة1942عد باإلسكندر ول فاروق جامعة شاء بإ

ليات سبع من داب: (تتكون قوق -لية ا الطب-لية العلوم-لية ندسة-لية ال لية-لية

التجارة-الزراعة   ).لية

ا شا إ منذ امعة ا رسالة داب"وتحددت ر ع والعمل العلمية، البحوث يع

البالد امعة" والعلوم ل س رئ أول ى العر دب عميد ن حس طھ الدكتور ان أسم. و غ وقد

عام يوليو ثورة قيام عد أى ا؛ شا إ من سنوات عشر عد امعة جامعة1952ا ا أسم ليصبح ،

ة فقد. سكندر جديدة، وتخصصات ليات شاء إ خالل من ا دور عاظم ن ا ذلك ومنذ

السياحة لية بية، ال لية سنان، طب لية و ض، التمر لية و الصيدلة، لية ا ت ش أ

بإدفينا البيطرى الطب لية   .والفنادق،

سنة ليا1989و ا إل امعة ا ة،ضمت باإلسكندر حلوان جامعة بع ت انت د ومعا ت

لية و ميلة، ا الفنون لية و للبنات، اضية الر بية ال لية و ن، للبن اضية الر بية ال لية و

بعان ت انتا و طفال اض ر لية و النوعية بية ال لية ا ل ضمت كما باشا، سابا بمنطقة الزراعة

العا التعليم آ. وزارة قتصاديةأما الدراسات لية ف امعة با املستحدثة ليات ال خر

سنة ت ش أ وال السياسية أك2012والعلوم من ة سكندر جامعة أصبحت ذلك و ،

تضم حيث ة املصر امعات و20ا العليا، للدراسات د معا ثالثة إ إضافة جامعية، لية

العامة ة ال د سنة(مع الطبيةومع) 1963أ البحوث سنة(د د) 1971أ ومع

والبحوث العليا سنة(الدراسات العليا)1972أ الدراسات التوسع غرض لھ وذلك ،

ا وغ ية والتجر والتطبيقية البحتھ العلوم مجال ب والتدر   .والبحوث

الدرا العام العليا الدراسات طالب عدد بلغ طالب22.000) 2018- 2017(وقد

و ن املصر من م5500وطالبة عل شراف و م ل س بالتدر قوم و الوافدين، الطالب 9771من

املعاونة يئة ال من م ومساعدو س تدر يئة الدرا كما. عضو العام امعة ا -2017(منحت

وعدد2330عدد) 2018 ، ماجست دكتوراه900درجة   .درجة

سكندر جامعة تحملت نوقد العشر القرن من والثامن ع السا العقدين خالل ة

لية شات أ فقد ا؛ م بة القر املحافظات ام ا التعليم شار إن دائرة توسيع مسئولية

ذلك، عد طنطا امعة نواة أصبحت وال طنطا مدينة بية ال لية و العلوم، لية و الطب،

و  الشيخ، كفر للزراعة لية شأت أ والطبكما والزراعة بية وال والتجارة لآلداب، ليات شات أ
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بإسم مستقلة جامعة إ تحول أن لبث ما ة سكندر امعة فرعاً انت و ور، دم البيطرى

ور  دم   .جامعة

ة سكندر جامعة تأث امتد اً –وقد بية-غر لل ليات شأت أ حيث الشما الساحل

والل ثار و عاًوللسياحة تا فرعاً ليات ال ذه وأصبحت مطروح، مر اضية الر بية وال غات

ملصر ية الغر راء ال النائية املنطقة ذه امعة ا س لرئ نائب رأسھ و امعة   .ل

الوطن التعليم شر كب بدور ة سكندر جامعة مت أس فقد مصر، خارج أما

التار ا دور خالل من ى سنةالعر ية العر وت ب جامعة شاء إ ساندت1960البارز فقد ،

العالقة تلك حدد حيث ، اديمياً أ ة سكندر جامعة ا ن وت ، إقتصادياً امعة ا شاء إ فكرة مصر

ستقالل يمس ال نحو ع ية العر وت ب امعة سا النظام حدده علمى اديمى أ اط ر

العلم ا شئو ا ل امل تمنحال ة سكندر جامعة انت ذلك يل س و واملالية، ة دار و ية

اللوائح عتمد و س، التدر يئة بأعضاء ا وتزود ية، العر وت ب جامعة ر العلمية الدرجات

ع ن مقتصرة وأصبحت قرن، نصف نحو امتداد ع العالقة تلك واستمرت ا، ليا ب الداخلية

ا باألساتذه ا د يةتزو العر وت ب امعة املت ت أن عد ن واملنتدب ن املعار ن ملتخصص

املختلفة التخصصات امعية ا   .املقومات

مدينة ا ل فرعاً شأت أ حيث كذلك قيا أفر ا رسال ة سكندر جامعة واصلت وقد

يتكون -تونج السودان جنوب المن-حالياً -بدولة والطب الزراعة، ليات ع بية،أر وال بيطرى،

ض ماوفرعاً. والتمر فقط ن ليت اضر ا الوقت يضم شاد، بدولة أنجامينا مدينة آخر

الزراعة لية و البيطرى، الطب ليات. لية التوسع ا اتيجي اس ة سكندر جامعة وتضع

والتعليمى، اديمى، املجال أخرى دول مع والتعاون ن الفرع اذين لرسال تحقيقاً لھ وذلك

سانية و العلم خدمة الدائم ا   .وعطا
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ع قادرة العلمي البحث مجاالت مختلف ة متم علمية مؤسسة ة سكندر جامعة تصبح أن

املجتم ية رفا مستوى ورفع العلوم لتقدم الالزمة املعرفة وتبادل ظلإنتاج طموحاتة ومقابلة ع

املعرفة ع املب لإلقتصاد القومي   .التوجھ

 

 

إنتاج خالل من املجتمع وقضايا مشكالت مع للتعامل ن ل املؤ ين املتم ن الباحث من أجيال توف

م سا مبتكرة ار أف وتقديم ملشكالتھ املث لول ا لتقديم العم بالواقع عالقة ذات بحوث

املختلفة املعرفة مجاالت ور ر   .تطو
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داري و العلمي التوثيق سياسة تب امعة ا شرعت أن منذ

ا إصدارا خالل من وم املف ذا تواصل و ، اديمية ا ملخرجا

ال ااملختلفة رؤ من عضاً تحقق ذلك و ا يم بدأت

سوا املة املت ا مرحلةقطاعا أو ، و امعية ا املرحلة مجال ء

العليا ا د ومعا ، لية ن عشر ا عدد بلغ ال ا ليا ب العليا الدراسات

جديدة ليات شاء إ بصدد امعة ا أن كما ، تخصصاتالثالثة

ل املة مت علمية اتيجية إس وفق عمل وال اضر ا الوقت الدولة طة تلبية لتنميةحديثة

سنة ح   .2030املستدامة

بدليل أتبعھ ثم ، قبل من القطاع ذا عن وافياً دليالً والبحوث العليا الدراسات قطاع أصدر وقد

ليات ب العليا الدراسات برامج عن ثالثاً دليالً يصدر اليوم و ا و ، الثقافية العالقات عن آخر

ا ن للراغب اساً ن ليكون ا د ومعا امعة التخصصاتا مختلف ن للباحث ادياً و ، ملعرفة

الساعات بنظام العليا الدراسات الئحة العلمية الدرجات ملنح القرارات أحدث وفق امعية ا

تحيداملعت ال لھ ذلك امعة وا ، امدة مت إل ال ا رؤ علمية. عن مؤسسة تصبح أن و

العلمي البحث مجاالت مختلف ة ،متم العلوم تقدم دف ا وتبادل املعرفة إنتاج ع وقادرة ،

املعرفة ع املب لإلقتصاد القومي التوجھ ظل طموحاتھ وتلبية املجتمع، ية رفا مستوي ورفع

عة الرا الصناعية املعلومات(والثورة   .)ثورة

الد لألستاذ والتقدير بالشكر أتوجھ أن ً ع لزاماً أجد املناسبة ذه يوسف/كتور و يم إبرا -مختار

إخراج جميعاً موا أس الذين معھ ن والعامل ، والبحوث العليا للدراسات امعة ا س رئ نائب

مصرنا دمة جميعاً يوفقنا ان وجل عز املو داعياً ، عالية ودقة ب، قش ثوب الدليل ذا

النص عم و املو عم إنھ وفياء ا وأبنا ، بة ب    .ا

             

                                                                                                  

الكردي.د.أ   عصام

س ةرئ سكندر   جامعة
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والبحوث العليا الدراسات قطاع ملن منإستمراراً للمستقبل قواعد إرساء

ومت عديدة إجراءات بجامعةخالل العليا الدراسات دليل أصدر فقد ، عاقبة

أية عن لإلجابة الثقافية العالقات دليل وكذا ا، العمل وآليات ة سكندر

ن والعامل بل م ومساعد س التدر يئة وأعضاء الطالب خلد تدور أسئلة

ن ت ال املعلنة القطاع لرسالة تحقيقاً وذلك ، ا د ومعا امعة ا اليات

ين املتم ن الباحث من أجيال توف إ دف ال اضر، ا الوقت امعة ا

العم بالواقع عالقة ذات بحوث إنتاج خالل من وقضاياه املجتمع مشكالت مع للتعامل ن ل املؤ

املختلفة املعرفة مجاالت ر تطو م س مبتكرة ار وأف ملشكالتھ، واملمكنة املث لول ا لتقديم

ومستقبالً  حاضراً ا   .ورق

العليا الدراسات برامج دليل ي أ دو ومعا ليات ا تمنح ال والدكتوراه املاجست لدرجات

ا عدد يبلغ وال امعة عليا20ا دراسات د معا وثالث التوثيقلية لسياسة إستمراراً ذا

الذ سمي دف وال مسئوليتھ تحملنا أن منذ القطاع ا إتبع لال إتاحة و إليھ دف ي

العلمي البحث مجال تفيد ال ليات–املعلومات مستوي امعةع ا د يحويومعا حيث

، ة سكندر بجامعة املعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات لالئحة العامة القواعد ثناياه ن ب

املعتمدة، الساعات بنظام نية امل املاجست نامج ل اوكذلك وأقسام ا د ومعا امعة ا ليات

العليا ا د ومعا امعة ا ليات ا تمنح ال العلمية والدرجات ادات والش يكونالعلمية وقد ،

إلجراءات م الف من د ملز ة سكندر امعة العليا الدراسات دليل ع طالع للقارئ مفيداً

وآلياتھ القطاع ذا   .العمل

ذا صدور مناسبة لوالو ليتم ان ما لھ ذلك أن القول ي سعد فإنھ دلة من ه وغ الدليل

الدكتور  ستاذ جمع/يع ة دار العقبات ل وتذليلھ ، امعة ا س رئ الكردي عصام

أشكر كما بأكملھ، ام ا العمل قطاعات من ه وغ بل القطاع، ذا للعمل املنظمة القرارات

د العمل ق دلةفر من ه وغ الدليل ذا ر ظ ملا لواله الذي اديمي و ذا. اري حماس ان و

ا ل وإخالصھ امعة ل حبھ ذلك حدوه و للعمل، دافعاً ق   .الفر

هنرجو.وختاماً وغ الدليل ذا يحقق قة. أن العر امعتنا ار وإزد تقدم من إليھ نصبوا ما ل

س تدر يئة و ن،طالباً واملستعانمنوهللاوعامل املوفق و و القصد   .وراء

                                                                                           

يوسف.د.أ                                          يم إبرا   مختار

والبحوث                                                                                                   العليا للدراسات امعة ا س رئ   نائب
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ة سكندر بجامعة د20يوجد معا وثالث عليالية للدبلوماتدراسات ادات ش تمنح ا جميع

نية–التخصصية(املختلفة و و –امل قوق ا لية العدبلومات بيةالدبلوم ال لية ب درجاتو ) ام

نية امل والدكتوراهاملاجست املاجست الصيدلة. ودرجات دكتور درجة الصيدلة لية تمنح كما

يكية بع. لي بھو العمل تم والذي املعتمدة الساعات نظام امعة با العليا الدراسات نظام

عام ل2007من باإلضافة امعة ا د ومعا ليات سواءميع الثنائية الدرجات  or  بنظامبعض

Double Degree Dual  Degree  كة املش الدرجة بنظام امعاتJoint Degreeأو ا مع

املعتمدة الوحدات بنظام ية  .  ECTSورو

ع الدليل ذا   :يحتوي

سكن - امعة املعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات لالئحة العامة ةالقواعد   .در

املعتمدة - الساعات بنظام نية امل املاجست نامج ل العامة  .القواعد

امعة - ا د ومعا العلميةليات ا   . وأقسام

و  - ادات االعلميةالدرجاتالش تمنح دال ومعا  .امعةاليات

  

وظة   :م

ع ة سكندر امعة العليا الدراسات دليل ع طالع   :التاالرابطيمكن
http://alexu.edu.eg/index.php/ar/academicar/graduate-studies-guide-2019   
http://alexu.edu.eg/index.php/en/2015-11-24-10-39-04/graduate-studies-guide-
2019  

ع يحتوي   :والذي

 العليا للدراسات املوحدة للالئحة العامة املعتمدة القواعد الساعات   .2018بنظام

 والبحوثالقوان العليا الدراسات بقطاع للعمل املنظمة القرارات و   .ن

 العليا بالدراسات العمل ونماذج وآليات   .إجراءات

 الدبلومة ومشروع العلمية الرسائل لكتابة املوحدة والشروط البحثية طة ا ح  .مق
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جامعة د ومعا ةليات   سكندر
لية  .م د/ال الكود   Institute/Faculty    املع

Code 
داب  1  Faculty of Arts  001  لية
قوق   2 ا  Faculty of Law  002  لية
التجارة  3  Faculty of Commerce  003  لية
العلوم  4  Faculty of Science  004  لية
الطب  5  Faculty of Medicine  005  لية
الصيدلة  6  Faculty of Pharmacy  006  لية
ندسة  7 ال  Faculty of Engineering  007  لية
الزراعة  8  Faculty of Agriculture  008  لية
العامة  9 ة لل العا د  High Institute of Public Health  009  املع

بية  10 ال  Faculty of Education  010  لية
سنان  11 طب  Faculty of Dentistry  011  لية
الطبية  12 البحوث د  Medical Research Institute  012  مع
البيطري   13 الطب  Faculty of Veterinary Medicine  013  لية
14  

والبحوث العليا الدراسات د   مع
Institute of Graduate Studies and 

Research  
014 

والفنادق  15 السياحة  Faculty of Tourism and Hotels  015  لية
ميلة  16 ا الفنون  Faculty of Fine Arts  016  لية
ن  17 بن اضية الر بية ال  Faculty of Sport Education Men  017  لية
بنات  18 اضية الر بية ال  Faculty of Physical Education Girls  018  لية
ساباباشا  19 زراعة  Faculty of Agriculture Saba Basha  019  لية
ض  20 التمر  Faculty of Nursing  020  لية
ال  21 النوعيةلية  Faculty of Specific Education  021  بية
طفال  22 اض ر  Faculty of Kindergarten  022  لية
والعلوم  23 قتصادية الدراسات لية

 السياسية
Faculty of Economic Studies and 

Political Science  

023 
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لية م د/ ال عتماد املع  قرار

ض 1 التمر خ) 71(رقم - لية  29/7/2010بتار

برقم - خ)  158(والتجديد  29/9/2016بتار

الطب 2 خ) 104(رقم - لية  27/10/2011بتار

برقم - التجديد خ) 169(وتم  14/8/2017بتار

ب 3 اضية ر بية ال خ) 119(رقم - ناتلية  25/6/2013بتار

برقم - التجديد خ) 181(وتم  25/9/2018بتار

ن 4 بن اضية ر بية ال ة– 28/8/2013) 120(رقم - لية الف اعتماد تجديد ارة ز

إ4من  2019مارس6مارس

العلوم 5 خ) 129(رقم - لية  26/6/2014بتار

ندسة 6 ال خ) 131(رقم - لية  20/7/2014بتار

الزراعة 7 خ) 136(رقم - لية  30/12/2014بتار

سنان 8 طب خ) 144(رقم - لية  24/8/2015بتار

الصيدلة 9 خ) 155( رقم - لية  27/6/2016بتار

العامة 10 ة لل العا د خ) 157(رقم - املع  15/8/2016بتار

البيطرى  11 الطب خ) 157(رقم - لية  15/8/2016بتار

ا 12 د والبحوثمع العليا خ) 158(رقم - لدراسات  29/9/2016بتار

والفنادق 13 السياحة خ) 176(رقم - لية  13/3/2018بتار

الطبية 14 البحوث د  13/3/2018 - مع

ساباباشا 15 زراعة  25/6/2018 - لية

النوعية 16 بية ال خ) 180(رقم - لية  30/7/2018بتار
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ساسية القواعد ول   الباب

  مادة

)1(  

مجالس اح اق ع بناء التالية العلمية والدرجات ادات الش ة سكندر جامعة تمنح

ليات د/ال  : املعا

العليا -1 الدراسات لية(دبلومات ال ق طر عن د/تحدد  )املع

الصيدلة -2 يكيةدكتور   Pharm Dلي

املاجست -3  .درجات

الدكتوراه -4   .درجات

  مادة

)2(  

الدراسة   :مواعيد

ف -1 ر ا وملدة: فصل تم س من الثالث ت الس متحانات15يبدأ شامل درا  .أسبوع

يع -2 الر وملدة: فصل اير ف من ي الثا ت الس متحانات15يبدأ شامل درا  .أسبوع

الصيف-3 ا: فصل وملدةيبدأ يوليو من ول ت متحانات8لس شاملة دراسية   .أسابيع

  مادة

)3(  

الدراسة   :نظام

عن د يز ال الساعات من عدد يع والر ف ر ا فص يل بال للطالب سمح ساعة16ُ

فصل ل ل عن. معتمدة د يز ال الساعات من عدد الصيف فصل يل ال للطالب سمح كما

الساعات .معتمدةساعات6 ذه ضمن الرسالة يل ساعات سب تح   .وال

  مادة

)4(  

املعتمدة   :الساعة

عادل و الواحد، الدرا الفصل مقرر ل وزن لتحديد قياس وحدة املعتمدة   :الساعة

سبوع -1 واحدة ة نظر دراسية  .ساعة

املعملية -2 بات التدر من ن ساعت أو ن تطبيقيت ن ساعت سبوعأو يكية لي  .أو

الدرا -3 الفصل طوال سبوع امليدانية بات التدر من ساعات ع أر   .أو

  

  مادة

)5(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يل وال للقبول العامة   :الشروط

وس-1 الور الب درجة ع اصل ا الطالب من/ يقبل ا ف املع امعات ا إحدى من س سا الل

ع برنامجاملجلس ل ب القبول شروط أستو إذا العليا الدراسات امج ب للدراسة امعات   .ل

من2 ملجموعة انت أ سواء حدة ع علمى قسم ل ا يضع ال ختيار شروط الطالب ستو ان ـ

ومجلس املختص القسم مجلس موافقة ع يحصل وان ا بذا تدرس حالة ل ل او الطالب

لية د/ال   . املع

العليا3 الدراسات إدارة ة املطلو والنماذج ندات املس الطالب ستو أن   .ـ

الطالب4 يقم لم وإذا الدراسية املقررات من مقرر أول يل خ تار من يبدأ الطالب يل خ تار ـ

لھ يل ال يل يلھ عد درا فصل أول مقررات يل   .ب

ا5 املقررات الطالب يختار اديميـ املرشد من عتمده و مقررات يل نموذج مأل و ملناسبة

لية ال ووكيل القسم مجلس س والبحوث/ ورئ العليا للدراسات د   .املع

لھ6 الدراسية املقررات وحساب ضور با للطالب سمح ي ل أسا شرط يل ال  .ـ

ال7 سداد عد إال مقرر أي الً م الطالب عت ال املقررةـ املواعيد خالل الدراسية  .رسوم
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  مادة

)5(  

فص-8 من ي الثا سبوع اية قبل املقررات يل إجراءات اء بإ يقوم ال الذي الطالب

املحاضرات حضور لھ يحق ال الصيفي الفصل من ول سبوع أو يع والر ف ر  .ا

  

  

  مادة

)6(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مقرر  دراسة   :قواعد

لية1 ال مجلس يقرر الطالب/ ـ لعدد ى د د ا املختصة قسام مجالس رأى أخذ عد د املع

درا مقرر ل ب م بقبول املسموح الطالب عدد وكذلك برنامج أي لفتح ن   .املقبول

يحذفـ2 أن للطالب ق/ يحق مقرر أي بفصيضيف الدراسة بداية من ي الثا سبوع اية بل

أو ذف ا إجراءات يفاء إس عد وذلك الصيف فصل من ول سبوع اية ب أو يع الر و ف ر ا

الذي املقرر ر يظ أن دون ، اديمي املرشد من ا وإعتماد املقررات يل إستمارة ضافة

ستخ او الدرا لھ حذفھ اكمىتم ال معدلھ حساب   .دم

فص3 بداية من عشر ي الثا سبوع اية قبل الدرا املقرر من اب باال للطالب سمح ـ

من واعتماده اب نموذج عبئة عد الصيفي الفصل من السادس سبوع أو ف ر وا يع الر

اديمي املادةاملرشد أستاذ خطر الةو ا ذه و عند، املقرر ذا ساعات للطالب تحسب ال

ب م تقدير للطالب رصد و الفص معدلھ ساب لھللمقرر Withdrawal (W)اح

  .الدرا

حضرـ4 إذا إال ي ا ال متحان بدخول للطالب سمح سية% 75ال التدر الساعات من قل ع

غيابھ. للمقرر  سبة تجاوزت مجمو % 25فإذا الطالبمن يخطر للمقرر سية التدر الساعات عدد ع

املتعارف القانونية بالطرق مرات ثالث إنذاره عد وذلك الفص ي ا ال متحان دخول من بحرمانھ

سبوع وعقب يع والر ف ر ا فص من عشر ي والثا والثامن ع الرا سبوع عقب وذلك ا عل

ال الفصل والسادس ع والرا ي ليةالثا ال مجلس قرار الثالث نذار عقب و بحرمان/صيفي د املع

املقرر من اً إجبار اباً إ باً م الدرا لھ لھ رصد و متحان دخول من ) FW(الطالب

Forced Withdrawal 

مكتملـ5 غ تقدير ع الطالب يI (Incomplete(يحصل ا ال متحان دخول عليھ عذر إذا

املق وتقر القسم مجلس ا يقبل ة ر ق ألسباب متطلباتھ عض إتمام أو العليانةرر الدراسات

لية ال وأدى/ ومجلس حضر قد يكون أن طة شر د املقرر75املع متطلبات من قل ع من٪

وجدت ان العملية متحانات وادى ة دور وامتحانات فصلية خاللاعمال متحان أداء وعليھ

إجباريأسب ب م تقدير ع حصل إال و التا الدرا الفصل بدء من ن وعندFW).(وع

مكتمل غ تقدير ع الطالب تقدير (I) حصول عديل يتم يجة الن واعتماد متحان حضور عد و

الفص التقدير عدل و للطالب املقرر تقدير حسب و ى ا ال متحان يجة ن ع بناءً مكتمل غ

GPA عليھ   .بناءً

اً اجبار باً م تقدير ع الطالب يحصل القسم مجلس يقبلھ عذراً الطالب تقديم عدم حال و

املقرر انFWمن اذا بديل مقرر دراسة للطالب حق و اساسياً ان اذا املقرر ذا إعادة وعليھ

اً    .   إختيار

الدراسية6 املقررات من اب باال للطالب سمح دمةـ ا ألداء استدعائھ عند يل ال عد

ة العسكر دمة ا ألداء ب م تقدير لھ رصد و ة Military Withdrawal (MW) العسكر

املقررات صالحية مدة ضمن ة الف ذه تحسب وال الدرا   .لھ
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  مادة

)6(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تقدير7 ع الطالب ا ف يحصل ال املقررات كساعا(I, W, FW or MW)ـ لھ تحسب دراسيةال  ت

للدرجات اكمي ال املتوسط حساب تدخل   .وال

ذا-8 تقديره ن تحس غرض فيھ النجاح لھ سبق مقرر أي يل ال إعادة للطالب يحق

  .املقرر 

الدرا9 الطالب ل يرصد اStudent Transcript)(ـ عل اصل ا تقديراتھ جميع

و  فقط ا ف ن ال للدرجاتاملقررات اكمي ال املتوسط حساب يدخل  Cumulative)ال

Grade Point Average (CGPA))للمادة وفقاً وذلك املقرر لذات نجاح محاول أع بند) 6(إال

ن) 8( املحاولت ن ات إال الدرا لھ يرصد ال الة ا تلك و الالئحة ذه   .من

مقرراتـ10 يل ال للطالب ليةيجوز ال أو القسم خارج من امعة/ دراسية ا أو د املع

عن د يز ال بما أو ن دراسي ن مقرر حدود الدرا برنامجھ نامج%  25ضمن ال ساعات من

ع بناءاً وذلك امعات ل ع املجلس من ا ف املع البحثية املراكز أو امعات ا احدى من

املش أو اديمي املرشد ليةطلب ال مجلس موافقة عد العلمي موافقة/ رف ع بناءً د  املع

للدرجات اكمي ال التقدير نقاط متوسط حساب املقررات ذه وتدخل املختص القسم  مجلس

(CGPA).  

ع-11 فيھ حصل إذا الدرجة ع صول ل ة املطلو الساعات ضمن املقرر للطالب يحسب ال

من أقل إCتقدير عليھ جب إذاو بديل مقرر دراسة للطالب حق و أساسياً ان إذا املقرر ذات عادة

اً إختيار   .ان

حالة12 العلمىـ القسم نامجتوصية ال من الطالب ليةشطب ال مجلس د/ وموافقة املع

امعة التخصصوا ذات و أخرى مرة نامج ال ذات يل ال لھ يحق قامال اذا ولكن ،

ب نامجالطالب ال نفس يل ال اعادة لھ يحق ارادتھ عن خارجة ألسباب يلھ إلغاء   .طلب

املقرر-13 إجتيازه خ تار من أعوام ثالثة من أك عليھ ومر درسھ الذي املقرر للطالب يحسب ال

يجة( الن ع) إعتماد صول ا وقت ح سنوات خمس أو الدبلومة ع صول ا وقت وح

تلكاملاجست دراسة إعادة الطالب ع تحتم و الدكتوراه ع صول ا وقت ح سنوات ست أو

شرط دون للدراسة إجتياز كشرط املقررات تلك يجة ن سب وتح الصالحية ية من املقررات

للدرجات اكمي ال التقدير متوسط حساب تدخل وال ا ف تقدير ع صول ذهCGPAا وتذكر

مراملقررات تقدير ا أمام ذكر و ا صالحي اء إلن ا إعاد تم كمقررات الدرا الطالب ل

)Satisfactory=S(  
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  مادة

)6(  

للدرجات14 اكمي ال املتوسط حساب   :ـ

املقرر  لتقدير النوعية النقاط للمقرر= أـ املعتمدة الساعات املقرر Xعدد التقدير حسبنقاط

الطالب عليھ حصل   .الذى

املتوسط ـ للدرجاتب اكمي دراGPAال فصل ل ة(ل عشر أرقام ثالثة للمعادلة) ألقرب   :وفقاً

املقرر[       تقدير املقرر] + [1نقاط تقدير   ] + ...........2نقاط
   

الدرا الفصل الطالب ا أكمل ال الدراسية املقررات ل ل املعتمدة الساعات   مجموع

املتوسط إجما حساب يتم ـ للدرجاتج اكمي للمعادلةCGPA ال وفقا ة عشر أرقام ثالث   :ألقرب

النوعيةمجموع           الطالبالنقاط ا أكمل ال املقررات   ميع

  

الطالب     ا أكمل ال الدراسية املقررات ل ل املعتمدة الساعات   مجموع

Sum of quality points of all completed courses  

  = CGPA      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Sum of the credit hours of all completed courses  

كمستمع15 درا مقرر ل أن للطالب يمكن دخول Audit (AU))ـ حالةدون و متحان

الطالب مستمع% 75حضور تقدير للطالب يرصد أك أو للمقرر سية التدر الساعات  )  (AUمن

لذلك معتمدة ساعات اى للطالب تحسب   .وال

يجتاز16 أن عليھ جب و سابق متطلب لھ ان إذا درا مقرر يل بال للطالب سمح ال ـ

أوالً  السابق   .املتطلب

الدراير ـ17 ل ال الطالب تقدير رسالةIn Progress (IP)صد بحث تقدمھ أثناء

الرسالة مناقشة يجة ن لھ وترصد الدكتوراه، أو مجازةاملاجست غApproved (AP)بتقدير أو

للدرجات Not approved (NAP)مجازة اكمى ال التقدير نقاط متوسط حساب تدخل وال

CGPA.  

  

  مادة

)7(  

املقرر  تقييم   :قواعد

الدرجة% 60يخصص-1 با خصص و ي ا ال لالمتحان الدرجة ة%) 40(من الدور لالختبارات

املستمر د. والتقييم ومعا ليات التخصصات عض ع النص ذا تطبيق عذر حالة و

لية ال مجلس ع مر عرض امعة العليا/ا الدراسات ومجلس د امعةاملع ا ومجلس والبحوث

تخصص ل ب اصة ا القاعدة   .لوضع

ي2 كما الدراسية للمقررات التقديرات و النقاط ساب اح نظام يكون   :ـ

 مادة

)8(  

العليا الدراسات امج ل الدراسية   :الرسوم

من بقرار العليا الدراسات امج ل املعتمدة الساعة يل قيمة درا عام ل بداية تحدد

امعة ا مجلس موافقة ع بناء امعة ا س   .رئ

مادة

)9(  

اديمي   :املرشد

نفس من س التدر يئة أعضاء من يكون أن فضل و اديميا أ مرشدا طالب ل ل القسم يحدد

اختيار وملساعدتھ دراستھ ة ف خالل رشاد و الن لتقديم وذلك أمكن، لما التخصص

ساس الدراسية تخصصھاملقررات ملجال الالزمة ة ختيار و اديمي. ية املرشد رأي كون و

CGPA= 

 GPA   =     
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للمقررات الطالب دراسة اية ح وذلك للطالب إلزاميا س ول ا شار ة. اس حر للطالب جوز و

ممكناً  ذلك ان لما املشرف درج. اختيار لطالب العلمي باملشرف اديمي املرشد بدل س و

والدكتوراه الرسالةاملاجست يل   .عند

  

  

  

  

مادة

)10(  

  

  

  

  

  

املعتدة الساعات ل   :تحو

لية-1 ال مجلس موافقة عدد/ عد ل بتحو للطالب سمح القسم مجلس اح اق ع ناء و د املع

صول ا متطلبات ن ب من تكون أن ع أخرى جامعة ا درس أن لھ سبق املعتمدة الساعات من

ن قد يكون وان الدرجة عنع يقل ال بتقدير ا شرط C ف عادلھ ما   :أو

عن)  أ( املحولة الساعات مجموع د يز ع% 30أال صول ل الالزمة الدراسية الساعات مجموع من

  الدرجة،

أخرى ) ب علمية درجة أو ادة ش ع ا دراس بموجب وحصل لھ ت س اح قد تكون   أال

املحولة) ج املعتمدة الساعات تلك تدخل للدرجاتال اكمي ال املتوسط حساب أخرى جامعة من

CGPA. 

الساعات- 2 من عدد أي يحول أن ة سكندر ٌ بجامعة العليا الدراسات برامج أحد ل امل للطالب سمح

بتقدير ا ف ن ال التعليC املعتمدة برنامج ة سكندر جامعة ا درس وأن سبق عادلھ ما أو قل مع

ذه انت إذا ا لتحاق يرغب ال العليا الدراسات برامج من أي إ ستكمل لم برنامج أو املستمر

للدرجات اكمي ال املتوسط حساب الساعات ذه وتدخل نامج ال متطلبات من  CGPAاملقررات

املقرر اجتيازه خ تار من أعوام ثالثة من أك مر قد يكون أال يجةإعتما(شرط الن ادة) د ش ع حصولھ وح

ح سنوات ست أو املاجست درجة ع حصولھ وح املقرر اجتيازه خ تار من سنوات خمس أو الدبلومة

الدكتوراه درجة ع   .حصولھ

  

مادة

)11(  

ي الثا العليا: الباب الدراسات   برامج

التالية العلمية والدرجات ادات الش ة سكندر جامعة ليةتمنح ال مجلس اح اق ع د/ بناء :     املع

العليا-1  الدراسات لية(دبلومات ال ق طر عن د/تحدد  ) .املع

يكية-  2   لي الصيدلة الصيدلة(  Pharm Dدكتور  ).لية

املاجست-3     .درجات

الدكتوراه -4   .درجات
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ي كما معتمدة دراسية ساعة ل ل النقاط ساب   )2(بند) 7(مادة:    اح

    النقاط  التقدير/املعدل Grade Mark/التقدير

  ممتاز

90 and 

more 
A 4.000 ح

جا
ن

 
    

Su
cc

es
s

  

85 to < 90 A - 3.666 

جداً    جيد
80 to < 85 B + 3.333 

75 to < 80 B  3.000 

  جيد
70 to < 75 B - 2.666 

65 to < 70 C + 2.333 

 to < 65 C 2.000 60  مقبول 

  ضعيف

55 to < 60 C - 1.666 

ب
سو

ر
   

Fa
ilu

re
 

 

50 to < 55 D + 1.333 

40 to < 50 D 1.000 

جداً   F 0.000 40 >  ضعيف

مقرر من ب امل للطالب     --- Withdrawal   ------  Wيرصد

مقرر من اً إجبار ب امل للطالب    --- Forced Withdrawal  ------ FWيرصد

املقرر متطلبات يكمل لم الذي للطاب    ---  Incomplete  ------ Iيرصد

ة العسكر دمة ا ألداء ب امل للطالب  Militaryيرصد

Withdrawal 
 ------ MW --- 

  

مستمع ل امل للطالب    --- Audit  ------ AUيرصد

الرسالة لساعات ل امل للطالب عديرصد تكتمل ولم  In   العلمية

Progress 
 ------ IP --- 

  

بنجاح العلمية الرسالة مناقشة عند للطالب    --- Approved  ------ APيرصد

العلمية الرسالة مناقشة ھ رسو عند للطالب    --- Not Approved  ------ NAPيرصد

صال  ة ف اء إلن دراستھ إعادة تم الذي للمقرر للطالب حيتھيرصد

Satisfactory 
 ------  S  ------  

  

  
 

الثالث   العليا: الباب الدراسات دبلومة ع صول ا   قواعد

  

مادة

)12(  

  

  

  

  

يل ال   :شروط

الواردة للشروط باإلضافة العليا الدراسات دبلومات من أي لنيل الطالب يل ي ما ط ش

 ):5(املادة

ال-1 درجة ع حاصالً يكون وسأن الور امعات/ ب ا إحدى من س سا ا/ الل ف املع د املعا

امعات ل ع املجلس  .من

لية2 ال ملجلس يجوز ع/ ـ اصل ا الطالب يل قبول القسم مجلس توصية ع بناءً د املع

وس الور الب الدراس/ درجة املقررات من عدداً بنجاح اجتيازه عد التخصص غ س سا يةالل

وس الور الب مستوي املختص القسم مجلس ا يحدد ال س/التكميلية سا ال. الل بحيث

للمقررات سابق متطلباً تكون أال شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقررات عدد يتجاوز
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املقررات .ساسية ذه للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و

الدبلومة مقررات يل ل نامج، كشرط ال ساعات ضمن املقررات ذه لھ تحسب  .وال

  

  

  

  مادة

)13( 

 

 

 

 

  

نامج لل الدراسية   :الساعات

التا-1 ا بيا املعتمدة الساعات من عدد يدرس أن يجب الدبلومة ع الطالب يحصل ي  :ل

 18ح ى اد كحد ع24ساعة صول ل اق كحد معتمدة نيةساعة امل   .الدبلومة

 24وح ى أد كحد التخصصية30ساعة الدبلومة ع صول ل أق كحد معتمدة   .ساعة

 30بية ال لية من بية ال العامة الدبلومة ع صول ل معتمدة   .ساعة

الدبلومة ادة ش للدرجات اكمي ال واملعدل التقدير رصد لية. (و ل عدد/ تحدد د مع

نيةالساعا امل الدبلومة ادة ش ع صول ل الالزمة املعتمدة   ).التخصصية/ ت

لدرجة-2 دراستھ إلستكمال يل ال لھ يحق ال نية امل الدبلومة ادة ش ع اصل ا الطالب

فيجوز التخصصية الدبلومة ادة ش ع اصل ا الطالب أما ، التخصص اديمي املاجست

لدرج دراستھ إستكمال القسملھ مجلس موافقة عد وذلك التخصص ذات اديمي املاجست ة

لية ال مجلس وإعتماد للدرجة/املختص يل بال اصة ا الشروط يفاء وإس د   .املع

ع   الرا املاجست: الباب درجة ع صول ل العامة   القواعد

  

  

 

  مادة

)14(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مادة

)14(  

  

  

  

  

يل ال   :شروط

ماده الواردة للشروط باإلضافة املاجست لدرجة الطالب يل ي ما ط   ):5(ش

وس1  الور الب درجة ع حاصالً يكون أن عام/ ـ بتقدير التخصص فرع عادلھ ما أو س سا الل

للدرجات اكمى ال التقدير نقاط بمتوسط أو قل ع عنCGPAجيد إحدى) (2.333اليقل من

امعات/ امعاتا ل ع املجلس من التخصص فرع ا ف املع د   .املعا

لية-2 ال ملجلس الطالب/ يجوز يل قبول املختص القسم مجلس اح اق ع بناء د املع

وس الور الب درجة ع اصل عدداً/ ا بنجاح اجتيازه عد وذلك التخصص فرع غ س سا الل

الدراس املقررات وسمن الور الب مستوى التكميلية القسم/ية ا يرا ال الدبلومة أو س سا الل

ة سابق. ضرور متطلباً تكون أال شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقررات عدد يتجاوز ال بحيث

ذه للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و ساسية للمقررات

نامجاملقرر  ال ساعات ضمن املقررات ذه لھ تحسب وال املاجست مقررات يل ل كشرط   .ات

وس3 الور الب مقبول تقدير ع اصل ا الطالب ع لدرجة/ ـ يل ال رغب و س سا الل

لية ال لالئحة طبقاً الدراسة/ املاجست مجال تخصصية دبلومة ع صول ا إما د املع

قل   2.333بتقدير ليةع بال تخصصية دبلومة وجود عدم حالة الطالب/و ع د اجتيازاملع

لية ال ا تحدد تكميلية تراكمي/ مقررات متوسط بتقدير القسم مجلس اح إق ع بناءاً د املع

CGPAعن يقل املادة 2.333ال حكم التكميلية املقررات حكم طبق ذه2البند12و من

  .الالئحة

من4 بية ال اصة ا الدبلومة ع صول ا بية ال لية ب املاجست درجة يل ل ط ش ـ

جيد بتقدير ة املصر امعات ا من) 2.333(إحدى ا ل معادل وي تر ل مؤ ع أو قل ع

امعات ل ع   .املجلس
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بتقدير-5 بنجاح الدراسية املقررات الطالب اجتياز عنال CGPAعد ع(  2.333يقل وجب إال و

تقدير متوسط ن لتحس املقررات عض يل إعادة أو إضافية مقررات يل ال الطالب

الطالب-) الدرجات يتقدم أن جوز و للرسالة البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب يتقدم

ال من لعدد اجتيازه عد للرسالة البح ح املق خطة يل ل املعتمدةبطلب ) املقررات(ساعات

بتقدير عن CGPA بنجاح يقل لية2.333ال بال الداخلية الالئحة تحدده ملا طبقاً د/وذلك   .املع

موضوع -6 يل ب التقدم قبل للقسم سيمينار للرسالة البح ح املق خطة الطالب عرض

القسم مجلس ع وعرضھ القس. الرسالة مجلس موافقة حالة للرسالةو البح ح املق ع م

شراف نة شكيل و جراءات إستكمال   .يتم

امعة7 ا مجلس من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية جن اللغة مستوي اجتياز الطالب ع   .ـ

للدرجات8 تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح عد يقلCGPAـ ال

صورة2.333عن رسالتھ نتائج عرض الطالب يقوم أن يجوز الرسالة موضوع من اء ن و

مع شراف يئة من موقعاً الرسالة صالحية ر بتقر بالتقدم الرئ املشرف ا عد يقوم سيمينار

الرسالة ع كم ا نة شكيل اح إلق القسم مجلس ع العرض  .طلب

أعضا أراء إختالف حالة رو تقر بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة ء

العلمي القسم قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ إع ب س فيھ شرح تفصي

املناسب القرار وإتخاذ الة ا   .بدراسة

مناقشة9 عد و الدرجة متطلبات يجتازون الذين للطالب املاجست درجة تمنح العلميةـ م رسال

ادة ش للدرجات اكمي ال املعدل أو التقدير يرصد وال ، ن املحكم نة بواسطة ا وإجاز

الطالب تقديرات بيان الطالب ا اجتاز ال املقررات تقديرات ترصد ولكن  Studentsاملاجست

Transcript   

  

  مادة

)15(  

نامج لل الدراسية   :الساعات

الطال يحصل ي يدرسل أن يجب املاجست درجة ع أق24ب بحد و ي أد كحد معتمدة ساعة

من30 عدد إ باإلضافة دراسية مقررات معتمدة ال8إ6ساعة بحيث للرسالة معتمدة ساعات

عن الدرجة ع صول ل جمالية الساعات عدد عن30تقل د تز ال و معتمدة38ساعة . ساعة

لية( ل املاجستمع/ تحدد درجة ع صول ل الالزمة املعتمدة الساعة عدد   ).د

  

  مادة

)16(  

  

  

  

  

  

  

شراف   :يئة

لية-1 ال مجلس ع/يقر بناء املاجست لدرجة ل امل الطالب ع شراف نة شكيل د املع

ساتذة ن ب من البحثية القسم خطة ووفق القسم مجلس اح املساعديناق ساتذة جوز. أو و

املشرف يكون أن ع أعضاء عة أر عن ن املشرف عدد د يز ال بحيث شراف اك ش ن للمدرس

امعة ا من طبقاً. الرئ املطروحة البحثية املوضوعات من عدد ن ب ختيار للطالب جوز و

تخصص ل ل املوضوعة   .للقواعد

س الضرورة عند جوز لياًو ندباً ن املنتدب أو داخلية إعارة ن املعار من س التدر يئة عضو تعانة

اك إش يجوز وال سياً رئ أو منفرداً إشرافاً يكون أال ع املاجست رسائل ع شراف داخلياً

كم شراف ان عة الرا الدرجة ح بالطالب قرابة صلة م ط تر الذين س التدر يئة اأعضاء
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  مادة

)16(  

  

  

ان عة الرا الدرجة ح قرابة صلة ببعض م ط تر الذين س التدر يئة أعضاء اك إش اليجوز

  .شراف

بموافقةـ2 يجوز امعة ا خارج ة ج أي لياً أو جزئياً البحثية طتھ الطالب تنفيذ حالة

لية ال درج/مجلس حملة من ن املتخصص احد شراف ك ش أن د ذوياملع من أو الدكتوراه ة

البحث ا ف يجرى ال ة ا من التخصص مجال ة نة. ا د تز ال حوال جميع و

امعة ا من الرئ املشرف يكون أن وع أعضاء عة أر عن   .شراف

يقد-3 أجازة ع حصولھ أو امعة ا خارج ة ج إ الرسالة ع ن املشرف أحد إعارة إحالة م

ضوء و الرسالة إعداد الطالب إليھ وصل الذي املدي عن أجازتھ قبل راً تقر القسم مجلس

شراف إليھ ينضم أو محلھ يحل من املجلس ن ع القائم. ذلك أو املعار املشرف إحتفاظ مع

املقدم ر للتقر طبقاً عليھ أشرف الذي زء ا الرسالة نتائج شر بحقھ سقطبأجازة و منھ

أجازتھ قبل ر التقر ذا يتقدم لم إذا شر ال   .حقھ

خـ4 تار من ر أش ستة ل الطالب تقدم مدى عن دوري ر تقر بتقديم الرسالة ع املشرفون م يل

للرسالة البح ح املق خطة حالة. يل و مجتمعة، شراف نة قبل من عليھ التوقيع تم و

آراء راختالف تقر بكتابة الطالب س خط ع املوافق غ املشرف يقوم شراف نة أعضاء

العلمي القسم قوم و يل ال الطالب إستمرار ع اضھ إع ب س فيھ شرح منفرد تفصي

العليا الدراسات نة و القسم مجلس من ر التقار عتمد ثم املناسب القرار واتخاذ الة ا بدراسة

لية لية/بال بال العليا الدراسات إدارة ق طر عن الطالب إخطار يتم و د نة/املع برأي د املع

الرسالة تقدمھ مدى عن يل(شراف ال إلغاء أو الطالب إنذار أو يل ال حق) استمرار و

عليھ بناء مساره ب وتصو عديل ستطيع ح ر التقر من ضوئية ة ع يحصل أن   .للطالب

وذلك-5 مرٍض غ أداءه بأن تفيد متصلة ة دور ر تقار ثالثة عنھ حررت إذا الطالب يل يل

تفصيالً الطالب أداء عن الرضا عدم ب س توضيح يتم أن ع لھ إنذارات ثالثة توجيھ عد

الدوري ر   .التقر

بمث-6 ذلك فيعد للطالب الدوري ر التقر بتقديم شراف نة م تل لم عإذا نة ال موافقة ابة

مرضية قة بطر البح عملھ يؤدي الطالب وأن يلھ عديل.إستمرار ق ا امعة ا وملجلس

لية ال مجلس اح إق ع بناء شراف ام/نة إل عدم حالة القسم مجلس رأي أخذ عد د املع

ا ة الدور ر التقار خالل من شراف بمتطلبات بالوفاء الطالباملشرف أداء عة بمتا   .اصة

يل-7 ال عد الدراسة عن ن املنقطع أو ن املنتظم غ للطالب انذارات ثالثة عدد توجيھ يتم

حال و نقطاع خ تار من ر أش ستة مرور عد ول نذار يوجھ بحيث املاجست لدرجة

فاذا ر اش ستة ذلك عد ثان إنذار يوجھ نقطاع للطالباستمرار يوجھ منقطعاً الطالب ظل

لية ال وكيل ا عد يقوم أيضاً ر أش ستة عد وأخ ثالث عرض/ إنذار العليا للدراسات د املع

لية ال مجلس ع الطالب قيد دية/ شطب ا لعدم د   .املع
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  مادة

)17(  

  

  

  

  

  

  

  

  مادة

)17(  

  

  

  

  

  

كم ا   :نة

عد  الرسالة ع شراف نة يداًتتقدم تم املختص القسم مجلس إ ا إعداد من اء ن

لية ال مجلس ع ي/للعرض باآل د  : املع

جميع-1 عليھ بالتوقيع يقوم و الباحث، بھ قام ما بھ اً مو للمناقشة الرسالة صالحية عن ر تقر

ن املادة( املشرف ورد شكيل). 8البند14كما ب احاً اق شراف نة تقدم كمكما ا نة

يد بال رسالة أو فاكس أو خطاباً املسافر املشرف يرسل ن املشرف أحد سفر حالة و الرسالة ع

ي و ن(لك أسبوع الصالحية) خالل ر تقر جاء ما ع موافقتھ يطلب. يفيد الرد يصل لم إذا و

أس خالل موافقتھ ورود عدم حالة و ر، التقر إرسال أخرى مرة رمنھ تقر تقديم ع ن بوع

املوافقة بمثابة ذلك عت   .الصالحية

لية-2 ال مجلس ل ساتذة/ش أو ساتذة من أعضاء ثالثة من الرسالة ع كم ا نھ د املع

املساعدين ساتذة و ساتذة ن ب من خران والعضوان الرسالة ع املشرف م أحد املساعدين

ر  يكون ،و امعات كوابا ش أن يجوز ن املشرف عدد حالة ،و ساتذة أقدم نة ال س ئ

واحد صوت م ل يكون أن ع نة   . ال

من العلمي م مستوا ممن أو ن السابق ساتذة من ما أحد أو العضوان يكون أن يجوز و

لية ال خارج من قل ع ما أحد يكون أن شرط ذلك و ن بال/خصائي د لرسائلاملع سبة

و. املاجست العليا الدراسات لشئون امعة ا س رئ نائب من كم ا نة شكيل اعتماد يتم و

أو داخلية إعارة ن املعار من مساعدين أساتذة أو بأساتذة ستعانة الضرورة عند جوز و البحوث

معام عامل و واملناقشة كم ا ان املشاركة لياً ندباً ن والاملنتدب الداخل من عضاء لة

الدرجة ح بالطالب قرابة صلة م ط تر الذين املساعدين ساتذة أو ساتذة اك إش يجوز

م ط تر الذين املساعدين ساتذة أو ساتذة اك إش أيضاً يجوز ال كما كم ا ان عة الرا

كم ا ان عة الرا الدرجة ح قرابة صلة   .ببعض

حضورـ3 عذر حالة كم ا نة شراف نة ممث أحد بحضور املناقشة تتم أن يجوز

جامعة قاعات أحد عالنية الرسالة مناقشة تتم أن يجب حوال ل و خر املشرف

ة   .سكندر

إ4 كـ ا نة شكيل ل امعة ا اعتماد خ تار من ر أش ثالثة خالل الرسالة تناقش لم نةذا ال اعتماد عاد م

أخرى  نة ب نة ال شكيل غي يتم نة ال عقاد ا عدم حالة و أخرى مرة عضاء   .بنفس

كم5 ا نة ل الرسالةأن ـ بإجازة ماتو الستكمال الباحث إ الرسالة نقص اوإعادة من تراه

الطال بمنح فيھ تو املختص للقسم جما ر بتقر تتقدم أن اع مالحظا الستكمال لة م ب

إجازة ع تفوضھ من أو كم ا نة توافق أن ع املناقشة خ تار من ك ع ر أش ستة خالل

عدمھ من   .الرسالة

خ-6 تار سب تح ان ع الدرجة منح متطلبات جميع يفائھ اس عد املاجست درجة الطالب يمنح

امل من مقرر اول يل من الطالب لنيليل الالزمة املدة تقل أن يجوز وال الدراسية قررات

ن ت س عن املاجست ن. درجة ات من سنة تحسب قوق ا وماجست بية ال ماجست خصوص و

الدراسات دبلومات أحد أو بية ال اصة ا الدبلوم ع صول ل الالزمة الدراسة مدة ن ت الس

قوق  ا   .العليا
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امس ا الفلسفة:الباب دكتوراه ع صول ل العامة   القواعد

  

  

  

  مادة

)18(  

  

  

  

  

  

يل ال   :شروط

ماده الواردة للشروط باإلضافة الدكتوراه لدرجة الطالب يل التا ط   ): 5(ش

من-1 ا ف املع امعات ا إحدى من التخصص فرع املاجست درجة ع حاصالً يكون أن

ل ع   .امعاتاملجلس

لية- 2 ال ملجلس درجة/يجوز ع اصل ا الطالب يل قبول املختص القسم مجلس اح اق ع بناء د املع

التخصص فرع غ مستوى. املاجست التكميلية الدراسية املقررات من عدد بنجاح إجتياز عد وذلك

ض القسم ا يرا وال املاجست أو الدبلوم أو وس الور ةالب عن. رور التكميلية املقررات عدد يتجاوز ال بحيث

ساسية للمقررات سابق متطلب تكون أال شرط مقررات عة يق أر مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و

وال للرسالة يل ال أو يدية التم الدراسة للقيد كشرط املقررات ذه للنجاح يلية تأ سنة الطالب

املق ذه لھ نامجتحسب ال ساعات ضمن   .ررات

درجة3 ع الطالب حصول ط ش بية ال الفلسفة دكتوراه لدرجة بية ال لية ب يل لل ـ

تراكمى بتقدير ة املصر امعات ا إحدى من بوي ال التخصص شعبة بية ال املاجست

قلCGPA  3.333للدرجات   .ع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مادة

)18(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شاملـ4 امتحان للطالب تحددهComprehensive Examعقد ملا طبقاً ما ل أو ا ر تحر أو اً شفو

لية لل الداخلية شرط/ الالئحة التخصص مجال د   :املع

 للدرجات تراكمي ومتوسط بنجاح الدراسية املقررات الطالب عن CGPAاجتياز يقل    2.333 ال

 ح املق خطة يل عد للرسالةو   .البح

للدرجات تراكمي تقدير ع الطالب حصول حال من CGPAو الطالب2.333أقل ع

الدرجات متوسط ن لتحس املقررات عض إعادة أو إضافية مقررات يل   .ال

 موضوعات يعاب اس ، وشموالً عمقاً الطالب قدرة قياس إ الشامل متحان دف

والت الرئ يةالتخصص املن الطالب قدرة قياس إ دف و املساندة الفرعية خصصات

أسئلة من عليھ عرض ملا املناسبة لول ا اح واق تاج ست و والتحليل التأمل وتكونع

نة ال أعضاء أراء باغلبية الً مؤ غ أو الً مؤ لإلمتحان ائية ال الطالب يجة  .ن

  لدر الشامل متحان أداء آلية امعةتطبق ا مجلس يقرره ملا طبقاً الدكتوراه   .جة

بتقدير-5 بنجاح الدراسية املقررات الطالب إجتياز عنCGPAعد يقل ع( 2.333ال وجب وإال

تقدير متوسط ن لتحس املقررات عض دراسة إعادة أو إضافية مقررات يل ال الطالب

ح) الدرجات املق خطة يل ل بطلب الطالب للرسالةيتقدم امج. البح ال لنظام طبقاً جوز و

ليات ال لبعض للرسالة/ الدراسية البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب يتقدم أن د املعا

بتقدير بنجاح املعتمدة الساعات من لعدد إجتيازه عنCGPAعد إجتيازه2.333اليقل قبل وذلك

الشامل املق. متحان خطة الطالب عرض يلو ب التقدم قبل للقسم سيمنار البح ح

القسم مجلس ع وعرضھ للرسالة البح ح املق خطة. خطة ع القسم مجلس موافقة حالة و

شراف نة شكيل و جراءات إستكمال يتم للرسالة البح ح   .املق

امل6 للقرارات وفقاً ية جن اللغة مستوي اجتياز الطالب ع امعةـ ا مجلس من الصادرة مانظمة

املاجست دراسة أثناء الطالب يجتازه   .لم
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للدرجات-7    تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح يقلCGPAعد ال

صورة2.333عن رسالتھ نتائج عرض الطالب يقوم أن يجوز الرسالة موضوع من اء ن و

ع يقوم شرافسيمينار يئة من موقعة الرسالة صالحية ر بتقر بالتقدم الرئ املشرف ا د

الرسالة ع كم ا نة شكيل اح إلق القسم مجلس ع العرض طلب  .مع

ر تقر بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء إختالف حالة و

ع اضھ إع ب س فيھ شرح العلميتفصي القسم قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم

املناسب القرار وإتخاذ الة ا   .بدراسة

وذلك-8 الدرجة متطلبات وجميع العلمية رسالتھ مناقشة يجتاز الذي للطالب الدكتوراه درجة تمنح

لية ال مجلس وموافقة القسم مجلس اح اق ع أ/ بناءً التقدير يرصد وال د اكمياملع ال املعدل و

الدكتوراه ادة ش تقديرات. للدرجات بيان الطالب ا إجتاز ال املقررات تقديرات ترصد ولكن

  .Student Transcriptالطالب

مادة

)19(  

  

  

نامج لل الدراسية   :الساعات

يدرس أن يجب الدكتوراه درجة ع الطالب يحصل ي أق18ل حد و ى أد كحد معتمدة  ساعة

من24 عدد إ باإلضافة دراسية مقررات معتمدة بحيث24إ20ساعة للرسالة معتمدة ساعة

عن الدرجة ع صول ل جمالية الساعات عدد تقل عن38ال د تز وال ساعة48ساعة

لية(معتمدة ل الدكتوراه/تحدد درجة ع صول ل الالزمة املعتمدة الساعات عدد د   ).مع

  

  

  

ةماد
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شراف   :يئة

لية-1 ال مجلس ع/يقر بناء الدكتوراه لدرجة ل امل الطالب ع شراف نة شكيل د املع

جوز و املساعدين ساتذة أو ساتذة ن ب من البحثية القسم خطة ووفق القسم مجلس اح اق

عد د يز ال بحيث شراف اك ش ن املشرفللمدرس يكون أن ع أعضاء عة أر عن ن املشرف د

امعة ا من طـبقاً. الرئ املطروحة البحثية املوضوعات من عدد ن ب ختيار للطالب جوز و

تخصص ل ل املوضوعة   .للقواعد

لياً ندباً ن املنتدب أو داخلية إعارة ن املعار من س التدر يئة عضو ستعانة الضرورة عند جوز شرافو

سياً رئ أو منفرداً إشرافاً يكون أال ع الدكتوراه رسائل ي.ع الذينوال س التدر يئة أعضاء اك إش جوز

يئة أعضاء اك إش أيضاً يجوز ال كما شراف ان عة الرا الدرجة ح بالطالب قرابة صلة م ط تر

الدرج ح قرابة صلة ببعض م ط تر الذين س شرافالتدر ان عة الرا   .ة

بموافقة-2 يجوز امعة ا خارج ة ج أي لياً أو جزئياً البحثية طتھ الطالب تنفيذ حالة

لية ال من/مجلس او الدكتوراه درجة حملة من ن املتخصص احد شراف ك ش أن د املع

ال ا ف يجرى ال ة ا من التخصص مجال ة ا نة. بحثذوى د تز ال حوال جميع و

امعة ا من الرئ املشرف يكون أن ع و أعضاء عة أر عن   .شراف

إ-3 يقدم أجازة ع حصولھ أو امعة ا خارج ة ج إ الرسالة ع ن املشرف أحد إعارة حالة

الرسالة إعداد الطالب إليھ وصل الذي املدي عن راً تقر القسم نمجلس ع ذلك ضوء و

نة أعضاء با من املقدم ر للتقر طبقاً شراف إليھ ينضم من أو محلھ يحل من القسم

الذي.شراف زء ا الرسالة نتائج شر بحقھ بأجازة القائم أو املعار املشرف إحتفاظ مع

ي لم إذا شر ال حقھ سقط و منھ املقدم ر للتقر طبقاً عليھ أجازتھأشرف قبل ر التقر ذا   .تقدم
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يل- 4 خ تار من ر أش ستة ل الطالب تقدم مدى عن دوري ر تقر بتقديم الرسالة ع املشرفون م يل

للرسالة البح ح املق آراء. خطة اختالف حالة و مجتمعة، شراف نة قبل من عليھ التوقيع تم و

غ  املشرف يقوم شراف نة بأعضاء س فيھ شرح تفصي ر تقر بكتابة الطالب س خط ع املوافق

عتمد و املناسب القرار واتخاذ الة ا بدراسة العلمي القسم قوم و يل ال الطالب إستمرار ع اضھ إع

لية بال العليا الدراسات نة و القسم مجلس من ر إدارة/التقار ق طر عن الطالب إخطار تم و د املع

ليةالد بال العليا الرسالة/راسات تقدمھ مدى عن شراف نة برأي د إنذار( املع أو يل ال إستمرار

يل ال إلغاء أو عديل)الطالب ستطيع ح ر التقر من ضوئية ة ع صول ا للطالب حق و

عليھ بناء مساره ب   .وتصو

تقار-5 ثالثة عنھ حررت إذا الطالب يل وذلكيل مرض غ أداءه بأن تفيد متصلة ة دور ر

تفصيالً الطالب أداء عن الرضا عدم ب س توضيح يتم أن ع لھ إنذارات ثالثة توجيھ عد

الدوري ر   .التقر

ع6          نة ال موافقة بمثابة ذلك فيعد للطالب الدوري ر التقر بتقديم شراف نة م تل لم إذا ـ

مرضيةإستمرار قة بطر البح عملھ يؤدي الطالب وأن ق.يلھ ا امعة ا وملجلس

لية ال مجلس اح إق ع بناء شراف نة حالة/عديل القسم مجلس رأي أخذ عد د املع

أداء عة بمتا اصة ا ة الدور ر التقار خالل من شراف بمتطلبات بالوفاء املشرف ام إل عدم

  .الطالب

يلي-7  ال عد الدراسة عن ن أواملنقطع ن املنتظم غ للطالب انذارات ثالثة عدد توجيھ تم

من ر أش ستة مرور عد ول نذار توجھ بحيث البحث نقطة يل وقبل الدكتوراه لدرجة

الطالب ظل فاذا ر اش ستة ذلك عد ثان إنذار يوجھ نقطاع استمرار حال و نقطاع خ تار

ليةم ال وكيل ا عد يقوم أيضاً ر أش ستة عد وأخ ثالث إنذار للطالب يوجھ د/ نقطعاً املع

لية ال مجلس ع الطالب شطب دية/ عرض ا لعدم د   .املع

  

  

  

  

  

مادة
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كم ا   :نة

ا مجلس إ ا إعداد من اء ن عد الرسالة ع شراف نة يداتتقدم تم املختص لقسم

لية ال مجلس ع ي/للعرض باآل د   : املع

جميع-1 عليھ بالتوقيع يقوم و الباحث، بھ قام ما بھ اً مو للمناقشة الرسالة صالحية عن ر تقر

ن املادة(  املشرف ورد ع). 8البند14كما كم ا نة شكيل ب احاً اق شراف نة تقدم كما

حا و يدالرسالة بال رسالة أو فاكس أو خطاباً املسافر املشرف يرسل ن املشرف أحد سفر لة

الصالحية ر تقر جاء ما ع موافقتھ يفيد ن أسبوع خالل ي و يطلب. لك الرد يصل لم إذا و

ر تقر تقديم ع ن أسبوع خالل موافقتھ ورود عدم حالة و ر، التقر إرسال أخرى مرة منھ

املوافقةالصالحية بمثابة ذلك   .عت

لية-2 ال مجلس ل ساتذة/ش أو ساتذة من أعضاء ثالثة من الرسالة ع كم ا نھ د املع

املساعدين ساتذة و ساتذة ن ب من خران والعضوان الرسالة ع املشرف م أحد املساعدين

حال و ساتذة أقدم نة ال س رئ يكون و امعات نةبا ال كوا ش أن يجوز ن املشرف عدد ة

واحد صوت م ل يكون أن   . ع

من العلمي م مستوا ممن أو ن السابق ساتذة من ما أحد أو العضوان يكون أن يجوز و
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مادة
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لرسائل سبة بال امعة ا خارج من قل ع ما أحد يكون أن شرط ذلك و ن خصائي

ش. الدكتوراه اعتماد يتم وو العليا الدراسات لشئون امعة ا س رئ نائب من كم ا نة كيل

أو. البحوث داخلية إعارة ن املعار من مساعدين أساتذة أو بأساتذة ستعانة الضرورة عند جوز و

الداخل من عضاء معاملة عامل و واملناقشة كم ا ان اك ش داخلياً لياً ندباً ن املنتدب

يجوز  الدرجةوال ح بالطالب قرابة صلة م ط تر الذين املساعدين ساتذة أو ساتاذة اك إش

م ط تر الذين املساعدين ساتذة أو ساتذة اك إش أيضاً يجوز ال كما كم ا ان عة الرا

كم ا ان عة الرا الدرجة ح قرابة صلة   .ببعض

أ-3 بحضور املناقشة تتم أن ويجوز خر املشرف حضور عذر حالة شراف نة ممث حد

ة سكندر جامعة قاعات أحد عالنية الرسالة مناقشة تتم أن يجب حوال   .ل

عاد-4 كم ا نة شكيل ل امعة ا اعتماد خ تار من ر أش ثالثة خالل الرسالة تناقش لم إذا

أخرى مرة عضاء بنفس نة ال ةاعتماد الف ذه تمتد أن يجوز أجن ممتحن اك اش حالة و

أخرى  نة ب نة ال شكيل غي يتم نة ال عقاد ا عدم حالھ و ر أش عة أر   .إ

نقص5 من تراه ما الستكمال الباحث إ الرسالة اعادة أو الرسالة بإجازة تو أن كم ا نة ل ـ

امل للقسم جما ر بتقر تتقدم أن اع مالحظا الستكمال لة م الطالب بمنح فيھ تو ختص

إجازة ع تفوضھ من أو كم ا نة توافق أن ع املناقشة خ تار من ك ع ر أش ستة خالل

عدمھ من   .الرسالة

يل-6 خ تار ان ع الدرجة منح متطلبات جميع يفائھ اس عد الدكتوراه درجة الطالب يمنح

م يبدأ درجةالطالب ع صول ل ي د د وا الدراسية املقررات من مقرر اول يل ن

للطالب درا مقرر أول يل بدء منذ قل ع ن عام   .الدكتوراه

مادة

)22(  

أخرى  جامعات مع كة املش امج  :ال

الثنائية امج ال بنظام أخرى جامعات مع كة مش علمية درجات أو ادات ش منح  Double  يجوز

Degree or Dual Degree  كة املش الدرجة بنظام ا .Joint Degree   أو يحدد ال للضوابط وفقاً

امعة ا   .مجلس

السادس املستمر: الباب   التعليم

 

 

مادة

)23(  

التعليم-1 برنامج خالل من العليا الدراسات برامج من دراسية مقررات ل أن للطالب يحق

مو  عد وذلك ليةاملستمر وال القسم مجل ن/افقة املقبول الطلبة بأسماء امعة ا وتبلغ د، املع

أق كحد الدراسة بدء من الثالث سبوع ح املستمر التعليم   .برنامج

بذلك-2 إفادة يمنح بنجاح ومتطلباتھ املقرر الطالب اجتياز   .حالھ

إ-3 املقررات ذه ل بتحو يقوم أن للطالب استويجوز ما إذا العليا الدراسات برامج أحد

نامج بال القبول املقررشروط اجتيازه خ تار من أعوام ثالثة من أك مرور عدم اعتماد(شرط من

املقرر  يجة املقرر) ن اجتيازه خ تار من سنوات خمس أو الدبلومة نامج ل سبة يجة(بال ن اعتماد من

املاجست) املقرر  نامج ل سبة املقرربال اجتيازه خ تار من سنوات ست املقرر (أو يجة ن اعتماد ) من

الدكتوراه نامج ل سبة   .بال

الدرجة-4 نفس من مقررات املستمر التعليم برنامج يل ال العليا الدراسات لطالب يحق ال

ا ف ل   .امل
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التبادلية امج   :ال

لية1 ال ملجلس يجوز الدراساتامل/ـ لطالب السماح امعة ا واعتماد املختص القسم مجلس اح اق ع بناء د ع

ية جن امعات با العليا الدراسات مقررات عض بدراسة متطلبات. العليا ضمن املقررات ذه ساب اح تم و

الدرجة بتقدير. منح ا ف ن ال املقررات ذه من عدد أي يحول أن للطالب سمح عادلھعCو ما أو قل

نامج ال متطلبات من املقررات ذه انت إذا ا لتحاق يرغب ال العليا الدراسات برامج من أي إ

للدرجات اكمي ال املتوسط حساب املقررات ذه ساعات ثالث CGPAوتدخل من أك مرور عدم شرط

املقرر اجتيازه خ تار من يجة(أعوام ن اعتماد خ) املقرر من تار من سنوات خمس أو الدبلومة نامج ل سبة بال

املقرر املقرر (اجتيازه يجة ن اعتماد املقرر) من اجتيازه خ تار من سنوات ست أو املاجست نامج ل سبة من(بال

املقرر  يجة ن الدكتوراه) اعتماد نامج ل سبة   .بال

لية-2 ال ملجلس م/يجوز اح اق ع بناء د جانباملع للطالب السماح املختص القسم جلس

لية بال العليا الدراسات مقررات عض بدراسة ية أجن بجامعات اجتياز/املقيدين حالة و د املع

بذلك إفادة يمنح بنجاح ومتطلباتھ املقرر   .الطالب

لية-3 ال ملجلس من/يجوز لألساتذة السماح املختص القسم مجلس اح اق ع بناء د جامعاتاملع

لية بال العليا الدراسات مقررات عض س بتدر ة متم ية د/ أجن   .املع

مادة
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عد عن   :التعليم

لية ال ملجلس جانب/ يجوز و ن املصر للطالب السماح املختص القسم اح اق ع بناء د املع

املرت ية جن امعات ا مع كة املش العليا الدراسات امج ب ةبااللتحاق سكندر جامعة مع بطة

ي و لك التعليم أو عد عن التعليم ق طر عن ثقافية  .باتفاقيات

مادة
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لية قسام/ لل ا تمنح ال والدكتوراه املاجست ولدرج للدبلومات جديدة تخصصات فتح ق ا د املع

لية ال مجلس موافقة املخت/ عد ات وا امعة ا ومجلس د العااملع التعليم وزارة من  .صة

مادة

)27(  

لية ال العامة/ع القواعد مع يتعارض ال بما العليا بالدراسات خاصة داخلية الئحة وضع د املع

لية بال الدراسة وظروف طبيعة مع يتالئم ما و الالئحة ذه د/الواردة   .املع

مادة

)28(  

الدرا الفصل من بدءاً الالئحة ذه عمل وصدورو امعات ل ع املجلس من ا إلقرار التا

بذلك الوزاري   .القرار

  

مادة

)29(  

ي الثا الدرا الفصل من إعتباراً الالئحة ذه يع(عمل الر ام) فصل ا 2018/2019للعام

املنعقدة بجلستھ العليا الدراسات مجلس قرار ع بناء امعة20/2/2018وذلك ا ومجلس

املنعقدةبجلس   . 26/2/2018تھ

املنعقدة بجلستھ امعات ل للدراسات ع املجلس ع10/10/2018وإعتماد واملجلس ،

املنعقدة بجلستھ امعات   .18/10/2018ل
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: امل املاجست درجة ف عر  

معشو و املتقدمة اديمية املقررات من عدد بدراسة ا خالل من الطالب يقوم نية م ادة

التخصص بح مشروع اراتتقديم وم العلمية القدرات تنمية إ نية امل املاجست دف و

التخصص مجال العملالعمل لسوق ل التأ فرصة ادة الطالبوز ل تؤ ال الدرجة ذه و

لدرجة يل نفسلل نية امل الدكتوراه بدراسة لإللتحاق ل تؤ ولكن اديمية الدكتوراه

لية بال وجدت إذا التخصص حال/مجال و لذلك لة املؤ للشروط ا حامل إستو ما إذا د املع

يل لل الطالب ل تؤ املعادلة شروط يرد كما امعات ل ع املجلس من ا معادل

  .للدكتوراه

 

ساسيةالباب القواعد   ول

 مادة

)1(  

لية ال مجلس اح إق ع بناء ة سكندر جامعة نية/تمنح امل املاجست درجة د   .املع

  مادة

)2(  

الدراسة   :مواعيد

ف -1 ر ا وملدة: فصل تم س من الثالث ت الس متحانات15يبدأ شامل درا  .أسبوع

يع     -2 الر م: فصل ي الثا ت الس وملدةيبدأ اير ف متحانات15ن شامل درا  .أسبوع

الصيف -3 وملدة: فصل يوليو من ول ت الس متحانات8يبدأ شاملة دراسية   .أسابيع

  مادة

)3(  

الدراسة   :نظام

عن د يز ال الساعات من عدد يع والر ف ر ا فص يل بال للطالب سمح ساعة16ُ

فصل ل ل سمح. معتمدة عنكما د يز ال الساعات من عدد الصيف فصل يل ال للطالب

معتمدة6 العلمي .ساعات ر التقر يل ساعات سب تح البح(وال ذه) املشروع ضمن

  .الساعات

  مادة

)4(  

املعتمدة   :الساعة

عادل و الواحد، الدرا الفصل مقرر ل وزن لتحديد قياس وحدة املعتمدة   :الساعة

سبوع -1 واحدة ة نظر دراسية  .ساعة

سبوع -2 يكية لي أو املعملية بات التدر من ن ساعت أو ن تطبيقيت ن ساعت  .أو

الدرا -3 الفصل طوال سبوع امليدانية بات التدر من ساعات ع أر   .أو

  

  مادة

)5(  

  

  

  

يل وال للقبول العامة   :الشروط

الطالب-1 وسيقبل الور الب درجة ع اصل من/ ا ا ف املع امعات ا إحدى من س سا الل

نامج بال القبول شروط أستو إذا امل املاجست برنامج للدراسة امعات ل ع   .املجلس

مجلس2 موافقة ع يحصل وان القسم مجلس ا يضع ال ختيار شروط الطالب ستو ان ـ

ال ع   يلالقسم

العليا3 الدراسات إدارة ة املطلو والنماذج ندات املس الطالب ستو أن   .ـ
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  مادة

)5(  

  

  

الطالب4 يقم لم وإذا الدراسية املقررات من مقرر أول يل خ تار من يبدأ الطالب يل خ تار ـ

يلھ يل يلھ عد درا فصل أول مقررات يل   .ب

املقررا5 الطالب يختار اديميـ املرشد من عتمده و مقررات يل نموذج مأل و املناسبة ت

لية ال ووكيل القسم مجلس س والبحوث/ ورئ العليا للدراسات د   .املع

لھ6 الدراسية املقررات وحساب ضور با للطالب سمح ي ل أسا شرط يل ال  .ـ

سداد7 عد إال مقرر أي الً م الطالب عت ال املقررةـ املواعيد خالل الدراسية  .الرسوم

ف-8 ر ا فص من ي الثا سبوع اية قبل املقررات يل إجراءات اء بإ يقوم ال الذي الطالب

املحاضرات حضور لھ يحق ال الصيفي الفصل من ول سبوع أو يع  .والر

  

  

  مادة

)6(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مقرر  دراسة   :قواعد

عدد1 وكذلك امل املاجست برنامج لفتح ن املقبول الطالب لعدد ي د د ا القسم مجلس يحدد ـ

درا مقرر ل ب م بقبول املسموح   .الطالب

يحذفـ2 أن للطالب الدراس/ يحق بداية من ي الثا سبوع اية قبل مقرر أي بفصيضيف ة

أو ذف ا إجراءات يفاء إس عد وذلك الصيف فصل من ول سبوع اية ب أو يع الر و ف ر ا

الذي املقرر ر يظ أن دون ، اديمي املرشد من ا وإعتماد املقررات يل إستمارة ضافة

اكمى ال معدلھ حساب ستخدم او الدرا لھ حذفھ   .تم

ل3 سمح فـ ر وا يع الر فص بداية من عشر ي الثا سبوع اية قبل الدرا املقرر من اب باال لطالب

اديمي املرشد من واعتماده اب نموذج عبئة عد الصيفي الفصل من السادس سبوع خطرأو و

املادة احأستاذ عند املقرر ذا ساعات للطالب تحسب ال الة ا ذه و رصد، و الفص معدلھ ساب

ب م تقدير الدراللمقرر Withdrawal (W)للطالب   .لھ

حضرـ4 إذا إال ي ا ال متحان بدخول للطالب سمح سية% 75ال التدر الساعات من قل ع

غيابھ. للمقرر  سبة تجاوزت الطا% 25فإذا يخطر للمقرر سية التدر الساعات عدد مجموع لبمن

املتعارف القانونية بالطرق مرات ثالث إنذاره عد وذلك الفص ي ا ال متحان دخول من بحرمانھ

سبوع وعقب يع والر ف ر ا فص من عشر ي والثا والثامن ع الرا سبوع عقب وذلك ا عل

لي ال مجلس قرار الثالث نذار عقب و الصيفي الفصل والسادس ع والرا ي بحرمان/ةالثا د املع

املقرر من اً إجبار اباً إ باً م الدرا لھ لھ رصد و متحان دخول من ) FW(الطالب

Forced Withdrawal 

مكتملـ5 غ تقدير ع الطالب إتمامI (Incomplete(يحصل أو ملقرر ي ا ال متحان دخول عليھ عذر إذا

يقب ة ر ق ألسباب متطلباتھ ليةعض ال ومجلس العليا الدراسات نة ا وتقر القسم مجلس ا د/ ل املع

وأدى حضر قد يكون أن طة املقرر75شر متطلبات من قل ع وادى٪ ة دور وامتحانات فصلية اعمال من

وجدت ان العملية حصمتحانات إال و التا الدرا الفصل بدء من ن أسبوع خالل متحان أداء لوعليھ

إجباري ب م تقدير مكتملFW).(ع غ تقدير ع الطالب حصول متحان (I) وعند حضور عد و

للطالب املقرر تقدير حسب و ى ا ال متحان يجة ن ع بناءً مكتمل غ تقدير عديل يتم يجة الن واعتماد

الفص التقدير عدل عليھ GPAو   .بناءً

الطالب تقديم عدم حال املقررو من اً اجبار باً م تقدير ع الطالب يحصل القسم مجلس يقبلھ عذراً

FW ًا إختيار ان اذا بديل مقرر دراسة للطالب حق و اساسياً ان اذا املقرر ذا إعادة   .   وعليھ
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  مادة

)6(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مادة

)6(  

 

دمة6 ا ألداء استدعائھ عند يل ال عد الدرا املقرر من اب باال للطالب سمح ـ

ةالعسكر العسكر دمة ا ألداء ب م تقدير لھ رصد و Military Withdrawal (MW) ة

املقررات صالحية مدة ضمن ة الف ذه تحسب وال الدرا   .لھ

تقدير7 ع الطالب ا ف يحصل ال املقررات دراسية(I, W, FW or MW)ـ كساعات لھ تحسب ال

اكمي ال املتوسط حساب تدخل   .للدرجاتوال

املقرر - 8 ذا تقديره ن تحس غرض فيھ النجاح لھ سبق مقرر أي يل ال إعادة للطالب   .يحق

الدرا9 الطالب ل يرصد اStudent Transcript)(ـ عل اصل ا تقديراتھ جميع

للدرجات اكمي ال املتوسط حساب يدخل وال فقط ا ف ن ال  Cumulative)املقررات

Grade Point Average (CGPA))للمادة وفقاً وذلك املقرر لذات نجاح محاول أع بند) 6(إال

ن) 8( املحاولت ن ات إال الدرا لھ يرصد ال الة ا تلك و الالئحة ذه   .من

ليةـ10 ال أو القسم خارج من دراسية مقررات يل ال للطالب أو / يجوز د امعةاملع ا

عن د يز ال بما أو ن دراسي ن مقرر حدود الدرا برنامجھ من%  25ضمن نامج ال ساعات من

طلب ع بناءاً وذلك امعات ل ع املجلس من ا ف املع البحثية املراكز أو امعات ا احدى

لية ال مجلس موافقة عد العلمي املشرف أو اديمي ب/ املرشد د موافقةاملع ع مجلس ناءً

للدرجات اكمي ال التقدير نقاط متوسط حساب املقررات ذه وتدخل املختص   .  CGPA القسم

ع-11 فيھ حصل إذا الدرجة ع صول ل ة املطلو الساعات ضمن املقرر للطالب يحسب ال

من أقل للطالبCتقدير حق و أساسياً ان إذا املقرر ذات إعادة عليھ جب إذاو بديل مقرر دراسة

اً إختيار   .ان

حالة12 العلمىـ القسم نيةتوصية امل املاجست برنامج من الطالب مجلسشطب وموافقة

لية امعة/ ال وا د التخصصاملع ذات و أخرى مرة نامج ال ذات يل ال لھ يحق ولكنال ،

خا ألسباب يلھ إلغاء بطلب الطالب قام نفساذا يل ال اعادة لھ يحق ارادتھ عن رجة

نامج   .ال

املقرر-13 إجتيازه خ تار من أعوام خمس من أك عليھ ومر درسھ الذي املقرر للطالب يحسب ال

يجة( الن تلك) إعتماد دراسة إعادة الطالب ع تحتم و نية امل املاجست ع صول ا وقت وح

الصالحية ية من شرطاملقررات دون للدراسة إجتياز كشرط املقررات تلك يجة ن سب وتح

للدرجات اكمي ال التقدير متوسط حساب تدخل وال ا ف تقدير ع صول ذهCGPAا وتذكر

مر تقدير ا أمام ذكر و ا صالحي اء إلن ا إعاد تم كمقررات الدرا الطالب ل املقررات

)Satisfactory=S(  
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حس14 للدرجاتـ اكمي ال املتوسط   :اب

املقرر  لتقدير النوعية النقاط للمقرر= أـ املعتمدة الساعات املقرر Xعدد التقدير حسبنقاط

الطالب عليھ حصل   .الذى

للدرجات اكمي ال املتوسط ـ دراGPAب فصل ل ة(ل عشر أرقام ثالثة للمعادلة) ألقرب   :وفقاً

املقرر [         تقدير املقرر] + [1 نقاط تقدير   ] + ...........2نقاط

   

الدرا الفصل الطالب ا أكمل ال الدراسية املقررات ل ل املعتمدة الساعات   مجموع

  

للدرجات اكمي ال املتوسط إجما حساب يتم ـ للمعادلةCGPA ج وفقا ة عشر أرقام ثالث   :ألقرب

النوعيةمجموع            الطالبميعالنقاط ا أكمل ال   املقررات

  

الطالب     ا أكمل ال الدراسية املقررات ل ل املعتمدة الساعات   مجموع

Sum of quality points of all completed courses    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ      = CGPAــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Sum of the credit hours of all completed courses    

كمستمع15 درا مقرر ل أن للطالب يمكن حالة Audit (AU))ـ و متحان دخول دون

الطالب مستمع% 75حضور تقدير للطالب يرصد أك أو للمقرر سية التدر الساعات  )  (AUمن

لذلك معتمدة ساعات اى للطالب تحسب   .وال

يل16 بال للطالب سمح ال يجتازـ أن عليھ جب و سابق متطلب لھ ان إذا درا مقرر

أوالً  السابق   .املتطلب

الدراـ17 ل ال الطالب تقدير البحIn Progress (IP)يرصد املشروع تقدمھ أثناء

البح ااملشروع مناقشة يجة ن لھ وترصد ، نية امل مجازةللماجست غApproved (AP)بتقدير أو

للدرجات Not approved (NAP)  مجازة اكمى ال التقدير نقاط متوسط حساب تدخل وال

CGPA.  

  

  مادة

)7(  

املقرر  تقييم   :قواعد

الدرجة% 60يخصص-1 با خصص و ي ا ال لالمتحان الدرجة ة%) 40(من الدور لالختبارات

املستمر ع. والتقييم النص ذا تطبيق عذر حالة دو ومعا ليات التخصصات عض

لية ال مجلس ع مر عرض امعة امعة/ا ا ومجلس والبحوث العليا الدراسات ومجلس د املع

تخصص ل ب اصة ا القاعدة   .لوضع

ي2 كما الدراسية للمقررات التقديرات و النقاط ساب اح نظام يكون   :ـ

  

 

 

 

 

CGPA= 

 GPA   =     
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معت دراسية ساعة ل ل النقاط ساب ياح كما  )2(بند) 7(مادة:                                                  مدة

    النقاط  التقدير/املعدل Grade Mark/التقدير

  ممتاز
90 and more A 4.000 

ح
جا

ن
 

    
Su

cc
es

s
  

85 to < 90 A - 3.666 

جداً    جيد
80 to < 85 B + 3.333 

75 to < 80 B  3.000 

  جيد
70 to < 75 B - 2.666 

65 to < 70 C + 2.333 

  

  مقبول 

  

60 to < 65 C 2.000 

  

  ضعيف

55 to < 60 C - 1.666 

ب
سو

ر
   

Fa
ilu

re
 

 

50 to < 55 D + 1.333 

40 to < 50 D 1.000 

جداً   F 0.000 40 >  ضعيف

مقرر من ب امل للطالب     --- Withdrawal   ------  Wيرصد

امل للطالب مقرريرصد من اً إجبار  Forcedب

Withdrawal 
 ------ FW --- 

  

املقرر متطلبات يكمل لم الذي للطاب يرصد

Incomplete 
 ------ I  --- 

  

ة العسكر دمة ا ألداء ب امل للطالب يرصد

Military Withdrawal 
 ------ MW --- 

  

مستمع ل امل للطالب    --- Audit  ------ AUيرصد

ا للطالب ولميرصد البح املشروع لساعات ل مل

عد  In Progress   تكتمل
 ------ IP --- 

  

بنجاح البح املشروع مناقشة عند للطالب يرصد

Approved 
 ------ AP --- 

  

البح املشروع مناقشة ھ رسو عند للطالب يرصد

Not Approved 
 ------ NAP --- 

  

دراست إعادة تم الذي للمقرر للطالب اءيرصد إلن ھ

صالحيتھ ة  Satisfactoryف
 ------  S  ------  
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  مادة

)8(  

نية امل املاجست نامج ل الدراسية   :الرسوم

س رئ من بقرار نية امل املاجست نامج ل الدراسية الرسوم قيمة درا عام ل بداية تحدد

لية ال مجلس اح إق ع بناء امعة ا/ا ا مجلس وموافقة د   .معةاملع

مادة

)9(  

اديمي   :املرشد

نفس من س التدر يئة أعضاء من يكون أن فضل و اديميا أ مرشدا طالب ل ل القسم يحدد

اختيار وملساعدتھ دراستھ ة ف خالل رشاد و الن لتقديم وذلك أمكن، لما التخصص

تخصصھ ملجال الالزمة ة ختيار و ساسية الدراسية ك. املقررات اديميو املرشد رأي ون

للمقررات الطالب دراسة اية ح وذلك للطالب إلزاميا س ول ا شار ة. اس حر للطالب جوز و

ممكناً  ذلك ان لما املشرف عند. اختيار للطالب العلمي باملشرف اديمي املرشد بدل س و

البح املشروع العلمي(يل ر   .)التقر

  

  

  

  

مادة

)10(  

  

  

  

املعتمدةتحو الساعات   :ل

لية-1 ال مجلس موافقة عدد/ عد ل بتحو للطالب سمح القسم مجلس اح اق ع ناء و د املع

صول ا متطلبات ن ب من تكون أن ع أخرى جامعة ا درس أن لھ سبق املعتمدة الساعات من

عن يقل ال بتقدير ا ف ن قد يكون وان الدرجة عادلھ C ع ما   :شرطأو

عن)  أ( املحولة الساعات مجموع د يز صول% 30أال ل الالزمة الدراسية الساعات مجموع من

الدرجة   .ع

أخرى ) ب علمية درجة أو ادة ش ع ا دراس بموجب وحصل لھ ت س اح قد تكون   أال

للد) ج اكمي ال املتوسط حساب أخرى جامعة من املحولة املعتمدة الساعات تلك تدخل رجاتال

CGPA. 

ال-2 املعتمدة الساعات من عدد أي يحول أن امل املاجست برنامج ل امل للطالب سمح

بتقدير ا ف التعليمC ن برنامج ة سكندر جامعة ا درس وأن سبق عادلھ ما أو قل ع

ا العليا الدراسات برامج من أي إ ستكمل لم برنامج أو انتاملستمر إذا ا لتحاق يرغب ل

للدرجات اكمي ال املتوسط حساب الساعات ذه وتدخل نامج ال متطلبات من املقررات ذه

CGPA 

يجة الن وإعتماد إجتيازه خ تار من اعوام خمس من أك مر قد يكون أال   .شرط

  

مادة

)11(  

  

  

  

  

  

  

  

ي الثا ل: الباب الدراسة نيةقواعد امل املاجست درجة ع   صول

يل ال   :شروط

املادة الواردة للشروط باإلضافة امل املاجست لدرجة الطالب يل ي ما ط  ):5(ش

وس-1 الور الب درجة ع حاصالً يكون امعات/ أن ا إحدى من س سا ا/ الل ف املع د املعا

امعات ل ع املجلس  .من

لية2 ال ملجلس يجوز ع/ ـ اصل ا الطالب يل قبول القسم مجلس توصية ع بناءً د املع

وس الور الب وس/ درجة الور الب مقبول تقدير ع اصل ا أو التخصص غ س سا الل

املقررات/ من عدداً إجتيازه عد وذلك نية امل املاجست لدرجة يل ال رغب و س سا الل

وسال الور الب مستوي ع التكميلية ة/دراسية ضرور القسم ا يرا وال س سا ال. الل بحيث

للمقررات سابق متطلباً تكون أن شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقرات عدد يتجاوز
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مادة

)11(  

  

املقررات ذه للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و ساسية

تراكميبتقد متوسط عنCGPAير يقل وال2.333ال نية امل املاجست مقررات يل ل كشرط

نية امل املاجست برنامج ساعات ضمن املقررات ذه لھ   .تحسب

بتقدير-3 بنجاح الدراسية املقررات الطالب اجتياز عنCGPAعد يقل ع(  2.333ال وجب إال و

إضاف مقررات يل ال تقديرالطالب متوسط ن لتحس املقررات عض يل إعادة أو ية

البح-) الدرجات املشروع خطة يل ل بطلب الطالب العلمي(يتقدم ر   ).التقر

للدرجات-4 تراكمي بمتوسط نية امل باملاجست اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح CGPAعد

عن يقل املشروع2.333ال موضوع من اء ن العلمي(البحو ر العلمي) التقر املشرف يقوم

نة شكيل اح إلق القسم مجلس ع العرض طلب مع البح املشروع صالحية ر بتقر بالتقدم

البح املشروع   .تقييم

املشروع5 مناقشة عد و الدرجة متطلبات يجتازون الذين للطالب نية امل املاجست درجة تمنح ـ

بو  وإجازتھ ادةالبح ش للدرجات اكمي ال املعدل أو التقدير يرصد وال ، ن املحكم نة اسطة

الطالب تقديرات بيان الطالب ا اجتاز ال املقررات تقديرات ترصد ولكن نية امل املاجست

Students Transcript   

  

  مادة

)12( 

 

  

نامج لل الدراسية   :الساعات

املاج-1 درجة ع الطالب يحصل ي يدرسل أن يجب نية امل ى30ست اد كحد معتمدة ساعة

إ باإلضافة الدراسية البح6للمقررات للمشروع معتمدة   .ساعات

سب-2 تح أن ع الدرجة منح متطلبات جميع يفائھ إس عد نية امل املاجست درجة الطالب يمنح

الدراس املقررات من مقررات أول يل من الطالب يل خ الالزمةتار املدة تقل ان يجوز وال ية

ن ت س عن نية امل املاجست درجة   .لنيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مادة

)13(  

  

  

شراف   :يئة

لية-1 ال مجلس نية/يقر امل املاجست لدرجة ل امل الطالب ع شراف نة شكيل د املع

سا ن ب من البحثية القسم خطة ووفق القسم مجلس اح اق ع املساعدينبناء ساتذة أو . تذة

يكون أن ع أعضاء ثالثة عن ن املشرف عدد د يز ال بحيث شراف اك ش ن للمدرس جوز و

امعة ا من الرئ   . املشرف

عة الرا الدرجة ح بالطالب قرابة صلة م ط تر الذين س التدر يئة أعضاء اك إش يجوز وال

اليجوز كما شراف حان قرابة صلة ببعض م ط تر الذين س التدر يئة أعضاء اك إش

شراف ان عة الرا   .الدرجة

ليةـ2 ال مجلس بموافقة درجة/يجوز حملة من ن املتخصص احد شراف ك ش أن د املع

البحث ا ف يجرى ال ة ا من التخصص مجال ة ا ذوي من أو جمي. الدكتوراه عو

امعة ا من الرئ املشرف يكون أن وع أعضاء ثالثة عن شراف نة د تز ال   .حوال

القسم-3 مجلس إ يقدم امعة ا خارج ة ج إ البح املشروع ع ن املشرف أحد إعارة حالة

الب املشروع وتنفيذ إعداد الطالب إليھ وصل الذي املدي عن إعارتھ قبل راً ضوءتقر و ح

شراف إليھ ينضم أو محلھ يحل من املجلس ن ع شر. ذلك بحقھ املعار املشرف إحتفاظ مع

عارة عند منھ املقدم ر للتقر طبقاً عليھ أشرف الذي زء ا املشروع   .نتائج
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الدراسة-4 عن ن املنقطع أو ن املنتظم غ للطالب انذارات ثالثة عدد توجيھ يليتم ال عد

حال و نقطاع خ تار من ر أش ستة مرور عد ول نذار يوجھ بحيث نية امل املاجست لدرجة

للطالب يوجھ منقطعاً الطالب ظل فاذا ر اش ستة ذلك عد ثان إنذار يوجھ نقطاع استمرار

لية ال وكيل ا عد يقوم أيضاً ر أش ستة عد وأخ ثالث عرضاملع/ إنذار العليا للدراسات د

لية ال مجلس ع الطالب قيد دية/ شطب ا لعدم د   .املع

  

  

  مادة

)14(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

البح املشروع تقييم   :نة

يداً تم القسم مجلس إ ا إعداد من اء ن عد البح املشروع ع شراف نة تتقدم

لية ال مجلس ع شكيل/للعرض ب احاً اق د أحداملع سفر حالة و البح املشروع تقييم نة

ي و لك يد بال رسالة أو فاكس أو خطاباً املسافر املشرف يرسل ن ن(املشرف أسبوع يفيد) خالل

الصالحية ر تقر جاء ما ع و. موافقتھ ر، التقر إرسال أخرى مرة منھ يطلب الرد يصل لم إذا و

أ خالل موافقتھ ورود عدم املوافقةحالة بمثابة ذلك عت الصالحية ر تقر تقديم ع ن   .سبوع

لية-2 ال مجلس ل ثالثة/ش من البح املشروع تقييم نھ القسم مجلس اح إق ع بناء د املع

املساعدين ساتذة و ساتذة ن ب من خران والعضوان املشروع ع املشرف م أحد أعضاء

اعت يتم و ، امعات ليةبا ال مجلس من التقييم نة شكيل د/ماد   .املع

أن3 التقييم نة ل البحـ املشروع بإجازة ماتو الستكمال الطالب إ من اوإعادتھ تراه

الستكمال لة م الطالب بمنح فيھ تو املختص للقسم جما ر بتقر تتقدم أن ع نقص

ت من ك ع ر أش ستة خالل ا تفوضھمالحظا من أو كم ا نة توافق أن ع املناقشة خ ار

عدمھ من البح املشروع إجازة   .ع

خ- 4 تار سب تح ان ع الدرجة منح متطلبات جميع يفائھ اس عد نية امل املاجست درجة الطالب يمنح

املشروع الطالب يناقش وأن الدراسية املقررات من مقرر اول يل من الطالب   .البحيل

مادة

)15(  

  

  

نية امل املاجست نامج لل الدراسية   :الساعات

بواقع بح مشروع وعمل دراسية مقررات بدراسة الطالب ع36يقوم قل ع معتمدة ساعة

التا  : النحو

 30قل ع مقررات معتمدة   .ساعة

 6قل ع البح للمشروع معتمدة   .ساعات

امل درجة املشروعوتمنح وقبول بنجاح الدراسية املقررات يجتازون الذين للطالب نية امل اجست

نية امل املاجست ادة ش التقدير م ل يرصد وال يل. البح لل الطالب امل املاجست ل تؤ وال

يل لل الطالب ل تؤ ولكن امعات ل ع املجلس من املعادلة عد إال الدكتوراه لدرجة

لياتل لل الداخلية للوائح طبقاً نية امل د/ لدكتوراه   .املعا

مادة

)16(  

امعة ا مجلس من ا إلقرار التا الدرا الفصل من بدءاً الالئحة ذه عمل   و
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لية: ال شاء إ خ  تار

ام ا العام ة سكندر داب لية ت ش فؤاد38/1939أ امللك امعة عا تا فرعا انت ولو

حاليا( رة القا عام)جامعة ول فاروق جامعة شاء إ قرار صدر ثم لية1942، أول داب لية فأصبحت

ة باإلسكندر   .جامعية

ن قاعدت ع داب لية جتماعية: وترتكز العلوم قاعدة ما وثاني دبية، و ة اللغو الدراسات قاعدة ما  .أوال

ع ن وسبع خمس مدى عوع ساعد مما التخصصات مختلف ر التطو من متعددة مراحل لية ال دت ش ا امً

ودرجات جديدة رامج و د ومعا أقسام شاء وإ قسام، عض الدراسة شعيب و مستحدثة مقررات إدخال

بأرض ا ا ا موقع استقرت أن عد وخاصة ، والبح العلمي ا عطا ال طو شوطا وقطعت كة، الشاطمش

اسم حملت ال امعة ا شاءات إ خطة ة"ضمن سكندر يوليو" جامعة ثورة قيام   .1952عقب

قسام أو ا العليا د املعا العلمي والبحث العليا الدراسات مجال واسعا را تطو كذلك لية ال دت ش كما

ة ك ذلك تمثل و والدكتوراه، املاجست درجات تمنح هال وغ ي العر الوطن أقطار ل من ا إل الوافدين عدد

والبناء التنمية مجال الوطنية ا بواجبا تقوم ال م دول امعات ة قو علمية دعامات أصبحوا   .ح

مثل متخصصة أخرى مراكز شاء إ إ ذلك تجاوز بل اديمية، و العلمية النوا ع لية ال تطور يقف ولم

عليم لآلثارمركز ة سكندر ومركز امعة، وا لية ال أبناء من ن املكفوف رعاية ومركز لألجانب، ية العر اللغة

اللغات لوحدة املتعددة امات س عن فضال ية، س للين ال الدراسات ومركز الغارق، الثقا اث وال ة البحر

املعلومات   .وتكنولوجيا

بكنوز العميق لية ال تمام ا عكس ا عامكما منذ ا خاص متحف شاء إ ع ة ثر ذا1945مصر عد و ،

بقاع ش مة امل ة املصر ثار عن والتنقيب الكشف رائد دور من لية ال بھ قامت ملا تجسيدا املتحف

وتحديثھ ره تطو بصدد لية وال   .مصر،

مثل دة فر علمية أقسام شاء إ سباقة لية ال انت ن: وقد واللسانياتقسم الصوتيات وقسم ولوجيا و

ة اللغو الدراسات د ومع جتماعية، العلوم د مع مثل عليا د معا شاء إ وكذلك املسرحية، الدراسات وقسم

القبطية والدراسات البحوث د ومع املتوسط، البحر دراسات د ومع ، جمة   .وال

ع كة املش الدرجات من ا عددً داب لية وتقدم الدبلومةذا درجات مثل العليا الدراسات مستوى

اديمية باأل عالم و اللغة لية مع كة مش درجات ية نجل التطبيقية ات اللغو والدكتوراه واملاجست

لية ال ن ب ية اسو ا اللسانيات الدولية املاجست رنامج و البحري، والنقل والتكنولوجيا للعلوم ية العر

ل بجنيفومؤسسة الرقمية العاملية ات الشب سرا -غة  .سو
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دولياً ة متم انة م إ والتطلع قليمية ليات ال مستوى ع اديمية ادة الر  .تحقيق


سانية و ة اللغو الدراسات مجال ن، ج ر وا للطالب والثقافية التعليمية املتطلبات لية ال تقدم

جتماعية ينو املتم ن واملتعلم ن واملثقف ن باملفكر وامداده املجتمع خدمة تجاه ا ليةبمسئوليا ال ،وتضطلع

محليا املتاح، العمل لسوق م ياواعداد القيموعاملياوعر ي،وترسيخ سا اث ال ع فاظ ،وا

املجتمع وخدمة العلمي والبحث التعليم  .خالقية،


 :التعليميةداف-1

 العاملي التطور مع تتفق ،ال العالية ودة ا ذات املقررات بتقديم التعليم، بالتم ام ل

املناسب العم ب والتدر لية بال التخصص   .مجاالت

 والتوجيھ املالئم، اديمي الوقت م منح خالل من واملجتمع، لية وال الطالب ن ب التفاعل ترسيخ

وا املستمرالعم  .لعلمي

 فقية و الرأسية ا ا بمستو لية ال إدارة ديثة ا النظم  .تطبيق

 الطالبية شطة و دمات ا ر  .تطو

  ًودوليا إقليمياً كة مش برامج توف خالل من الوافدين الطالب أعداد ادة ز نحو  .الس

العلمي-2 البحث داف   :أ

 وأعض العليا الدراسات ن الباحث وتطبيقيةتوجيھ ية ي و مبتكرة، بحوث ا س التدر يئة   .اء

 لتعرض املذكورة، املجاالت ة املتم النوعية ذات ماعية ا العلمية البحوث يع

عاملية علمية مجالت شر ،وت املستوى عاملية علمية  .مؤتمرات

 البحث مجاالت م ومساعد س التدر يئة أعضاء السادة ارات م  .العلميتنمية

 ة شر ال التنمية جوانب العلمية املعرفة  .توظيف

 ًأودوليا إقليمياً العلمي البحث الدولية املعاي  .مراعاة

 العلمي البحث مجال نت ن خدمات وتوظيف جمة ال وحركة التأليف شاط  .يع

 ب والدكتوراه املاجست كة املش ادات الش ادة ز ع يةالعمل ورو امعات وا ة سكندر جامعة  .ن

ئة-3 الب وتنمية املجتمع خدمة داف  :أ

 عن ودراسات بحوث إجراء خالل من قليم، و املحافظة مستوى ع فعال قيادي بدور القيام

ا ل املمكنة لول ا اح واق املجتمعية،   .املشكالت

 وا العلمية واملؤسسات يئات ال مع الفعال لدراسةتصال ؛ والدولية قليمية و ،املحلية دمية

لية ال بتخصصات املتعلقة واملشكالت  .القضايا

 مستوى ع ة دار الكفاءات مستوى ،ورفع املجتمع ة شر ال القدرات لتنمية رامج و دورات إعداد

واملجتمع امعة وا لية  .ال
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 لية،لتح بال طھ ور ي، املد املجتمع مع التعاون ز ععز املستمر والوقوف معھ، ي يجا التفاعل قيق

ا ل املناسبة العلمية لول ا إليجاد  .مشكالتھ


العليا للدراسات املوحدة العامة القواعد بع الدليلبنظامت ذا صدر وردت وال املعتمدة معالساعات

كما تية املواد نص وتطبيق داب لية ل املعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات الئحة   :ورد

 

  

  

  

  )5(مادة

  

  

  

  

  

  

  

  

يل وال للقبول العامة   :الشروط

وس -1 الور الب درجة ع اصل ا الطالب من/ يقبل ا ف املع امعات ا إحدى من س سا الل

ال الدراسات امج ب للدراسة امعات ل ع لاملجلس ب القبول شروط استو إذا عليا

د/قسم   .مركز/برنامج/مع

قسم2 ل ا يضع ال ختيار شروط الطالب ستو ان د/ـ سواء/برنامج/مع حدة ع مركز

مجلس موافقة ع يحصل وان ا بذا تدرس حالة ل ل أم الطالب من ملجموعة انت أ

د/القسم ال/املع ومجلس املختص نامج   .ليةاملركزمال

العليا3 الدراسات إدارة ة املطلو والنماذج ندات املس الطالب ستو أن   .ـ

يقم4 لم وإذا الدراسية املقررات من مقرر أول يل خ تار من يبدأ الطالب يل خ تار ـ

لھ يل ال يل يلھ عد درا فصل أول مقررات يل ب   .الطالب

املق5 الطالب يختار اديميـ املرشد من عتمده و مقررات يل نموذج مأل و املناسبة ررات

القسم مجلس س د/ورئ والبحوث/املركز/املع العليا للدراسات لية ال ووكيل نامج   .ال

لھ-6 الدراسية املقررات وحساب ضور با للطالب سمح ي ل أسا شرط يل   .ال

م7 أي الً م الطالب عت ال املقررةـ املواعيد خالل الدراسية الرسوم سداد عد إال  .قرر

ف8 ر ا فص من ي الثا سبوع اية قبل يل ال إجراءات اء بإ يقوم ال الذي الطالب ـ

املحاضرات حضور لھ يحق ال الصيفي الفصل من ول سبوع أو يع   .والر

  

  

  

  )12(مادة

  

  

  

الد دبلومة ع صول ا العلياقواعد   راسات

يل ال   :شروط

الواردة للشروط باإلضافة العليا الدراسات دبلومات من أي لنيل الطالب يل ي ما ط ش

  ):5(املادة

وس-1 الور الب درجة ع حاصالً يكون امعات/ أن ا إحدى من س سا ا/ الل ف املع د املعا

امعات ل ع املجلس   .من

يجوز 2 القسمـ مجلس توصية ع بناءً لية ال د/ملجلس الطالب/املركز/املع يل قبول نامج ال

وس الور الب درجة ع اصل من/ ا عدداً بنجاح اجتيازه عد التخصص غ س سا الل

القسم مجلس ا يحدد ال التكميلية الدراسية د/املقررات املختص/املركز/املع نامج ال. ال بحيث

للمقرراتيتجاو  ا سابقً متطلباً تكون أال شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقررات عدد ز

املقررات.ساسية ذه للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و

نامج ال ساعات ضمن املقررات ذه لھ تحسب وال الدبلومة، مقررات يل ل   .كشرط
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  )13(مادة

 

 

 

نامج لل الدراسية   :الساعات

التا -1 ا بيا املعتمدة الساعات من ا عددً يدرس أن يجب الدبلومة ع الطالب يحصل ي   :ل

 24نية امل الدبلومة ع صول ل معتمدة   ساعة

 30التخصصية الدبلومة ع صول ل معتمدة  .ساعة

الدبلوم ادة ش للدرجات اكمي ال واملعدل التقدير رصد   . ةو

لدرجة -2 دراستھ الستكمال يل ال لھ يحق ال نية امل الدبلومة ادة ش ع اصل ا الطالب

لھ فيجوز التخصصية الدبلومة ادة ش ع اصل ا الطالب أما التخصص، اديمي املاجست

مجلس موافقة عد وذلك التخصص، ذات اديمي املاجست لدرجة دراستھ استكمال

د/القسم اصة/املركز/املع ا الشروط يفاء واس لية ال مجلس واعتماد املختص نامج ال

للدرجة يل   .بال

  

  

  

  

  

  

  

 )14(مادة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 )14(مادة

  

املاجست  درجة ع صول ل العامة   دابالقواعد

يل ال   :شروط

لل باإلضافة املاجست لدرجة الطالب يل ي ما ط مادةش الواردة   ):5(شروط

وس1 الور الب درجة ع حاصالً يكون أن عام/ ـ بتقدير التخصص فرع عادلھ ما أو س سا الل

عن يقل ال للدرجات اكمى ال التقدير نقاط بمتوسط أو قل ع إحدى) (CGPA2.333جيد من

امعات ع/ ا املجلس من التخصص فرع ا ف املع د امعاتاملعا  .ل

القسم-2 مجلس اح اق ع بناء لية ال ملجلس د/يجوز قبول/املركز/املع املختص نامج ال

وس الور الب درجة ع اصل ا الطالب عد/ يل وذلك التخصص فرع غ س سا الل

الدبلومة أو س سا الل مستوى التكميلية الدراسية املقررات من عدداً بنجاح ااجتيازه يرا وال

د/القسم ة/املركز/املع ضرور نامج مقررات. ال عة أر عن التكميلية املقررات عدد يتجاوز ال بحيث

يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و ساسية للمقررات ا سابقً متطلباً تكون أال شرط

املاجست مقررات يل ل كشرط املقررات ذه للنجاح يلية تأ سنة لھالطالب تحسب وال

نامج ال ساعات ضمن املقررات   .ذه

وس-3 الور الب مقبول تقدير ع اصل ا الطالب لدرجة/ ع يل ال رغب و س سا الل

الدراسة مجال تخصصية دبلومة ع صول ا إما لية ال لالئحة طبقاً املاجست

قل2.333بتقدير تع دبلومة وجود عدم حالة بالقسمو د/خصصية ع/املركز/املع نامج ال

مجلسالطالب اح اق ع بناء لية ال ا تحدد تكميلية مقررات اجتياز

د/القسم تراكمي/املركز/املع بتقديرمتوسط نامج عنCGPAال يقل حكم 2.333 ال طبق و

املادة حكم التكميلية الالئحة2البند12املقررات ذه   .من

اجتي-4 بتقديرعد بنجاح الدراسية املقررات الطالب عنCGPAاز يقل ع(  2.333ال وجب إال و

تقدير متوسط ن لتحس املقررات عض يل إعادة أو إضافية مقررات يل ال الطالب

للرسالة-) الدرجات البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب   .يتقدم

البح - 5 ح املق خطة الطالب للقسمعرض سيمينار د/للرسالة يل/املركز/املع ب التقدم قبل نامج ال

القسم مجلس ع وعرضھ الرسالة القسم. موضوع مجلس موافقة حالة د/و ع/املركز/املع نامج ال
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شراف نة شكيل و جراءات استكمال يتم للرسالة البح ح   .املق

الل6 مستوي اجتياز الطالب ع امعةـ ا مجلس من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية جن   .غة

للدرجات7 تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح عد عنCGPAـ يقل 2.333ال

ا عد قوم سيمينار صورة رسالتھ نتائج عرض الطالب يقوم أن يجوز الرسالة موضوع من اء ن و

ال مجلساملشرف ع العرض طلب مع شراف يئة من ا موقعً الرسالة صالحية ر بتقر بالتقدم س رئ

د/القسم الرسالة/املركز/املع ع كم ا نة شكيل ل نامج   .ال

ر تقر بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء اختالف حالة و

اض اع ب س فيھ شرح القسمتفصي قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع ھ

د/العلمي املناسب/املركز/املع القرار واتخاذ الة ا بدراسة نامج   .ال

العلمية8 م رسال مناقشة عد و الدرجة متطلبات يجتازون الذين للطالب املاجست درجة تمنح ـ

أو  التقدير يرصد وال ، ن املحكم نة بواسطة ا ادةوإجاز ش للدرجات اكمي ال املعدل

الطالب تقديرات بيان الطالب ا اجتاز ال املقررات تقديرات ترصد ولكن  Studentاملاجست

Transcript  

نامج  )15(مادة لل الدراسية   :الساعات

يدرس-1 أن يجب املاجست درجة ع الطالب يحصل ي التا32ل ا بيا معتمدة   :ساعة

ساسيةس16 للمقررات معتمدة   .اعة

ة8 ختيار للمقررات معتمدة   .ساعات

للرسالة8 معتمدة   .ساعات

الفلسفة دكتوراه ع صول ل العامة   دابالقواعد

  

  

  

  )18(مادة

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

يل ال   :شروط

للشروط باإلضافة الدكتوراه لدرجة الطالب يل التا ط مادةش   ): 5(الواردة

من-1 ا ف املع امعات ا إحدى من التخصص فرع املاجست درجة ع حاصالً يكون أن

امعات ل ع   .املجلس

القسم -1 مجلس اح اق ع بناء لية ال ملجلس د/يجوز يل/املركز/املع قبول املختص نامج ال

غ املاجست درجة ع اصل ا التخصصالطالب من. فرع ا عددً بنجاح اجتيازه عد وذلك

ا يرا وال املاجست أو الدبلومة أو س سا الل مستوى التكميلية الدراسية املقررات

د/القسم مقررات/املركز/املع عة أر عن التكميلية املقررات عدد يتجاوز ال بحيث ة ضرور نامج ال

للمقررات  ا سابقً ا متطلبً تكون أال يقشرط مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و ساسية

يل ال أو يدية التم الدراسة للقيد كشرط املقررات ذه للنجاح يلية تأ سنة الطالب

نامج ال ساعات ضمن املقررات ذه لھ تحسب وال   .للرسالة
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شاملـ3 امتحان للطالب مجال Comprehensive Examعقد ًرا وتحر ا يً شرطشف   :التخصص
 للدرجات تراكمي ومتوسط بنجاح الدراسية املقررات الطالب عن CGPAاجتياز يقل   2.333 ال
 للرسالة البح ح املق خطة يل عد  .و

للدرجات تراكمي تقدير ع الطالب حصول حال من CGPAو الطالب2.333أقل ع
املقر  عض إعادة أو إضافية مقررات يل الدرجاتال متوسط ن لتحس   .رات

 موضوعات يعاب اس ، وشموالً عمقاً الطالب قدرة قياس إ الشامل متحان دف
ية املن الطالب قدرة قياس إ دف و املساندة الفرعية والتخصصات الرئ التخصص

أسئل من عليھ عرض ملا املناسبة لول ا اح واق تاج ست و والتحليل التأمل وتكونع ة
لالمتحان ائية ال الطالب يجة ال"ن ل"أو" مؤ مؤ نة" غ ال أعضاء آراء   .بأغلبية

 امعة ا مجلس يقرره ملا طبقاً الدكتوراه لدرجة الشامل متحان أداء آلية  .تطبق

بتقدير-4 بنجاح الدراسية املقررات الطالب اجتياز عنCGPA عد يقل ع(  2.333ال وجب وإال

تقديرال متوسط ن لتحس املقررات عض دراسة إعادة أو إضافية مقررات يل ال طالب

للرسالة) الدرجات البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب خطة. يتقدم الطالب عرض و

القسم سيمنار البح ح للرسالة/املق البح ح املق خطة ستجيل ل التقدم قبل د املع

ا مجلس ع د/لقسموعرضھ القسم/املركز/املع مجلس موافقة حالة و نامج، ع/ال د املع

شراف نة شكيل و جراءات استكمال يتم للرسالة البح ح املق   .خطة

امعة6 ا مجلس من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية جن اللغة مستوي اجتياز الطالب ع ـ

در  أثناء الطالب ه يج لم املاجستما   . اسة

 )18(مادة

للدرجاتـ7 تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح يقلCGPAعد ال

صورة2.333عن رسالتھ نتائج عرض الطالب يقوم أن يجوز الرسالة موضوع من اء ن و

الرسالة رصالحية بتقر بالتقدم س الرئ املشرف ا عد يقوم شرافسيمينار يئة من ا موقعً

القسم مجلس ع العرض د/وطلب الرسالة/املركز/املع ع كم ا نة شكيل اح الق نامج   .ال

ر تقر بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء آراء اختالف حالة و

الصال  ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ اع ب س فيھ شرح القسمتفصي قوم و حية

د/العلمي املناسب/املركز/املع القرار واتخاذ الة ا بدراسة نامج   ،ال

الدرجة-8 متطلبات وجميع العلمية رسالتھ مناقشة يجتاز الذي للطالب الدكتوراه درجة تمنح

القسم مجلس اح اق ع بناءً د/وذلك يرصد/املركز/املع وال لية ال مجلس وموافقة نامج ال

الدكتوراها ادة ش للدرجات اكمي ال املعدل ال. لتقديرأو املقررات تقديرات ترصد ولكن

الطالب تقديرات بيان الطالب ا   .Student Transcriptاجتاز

  )19(مادة

  

نامج لل الدراسية   :الساعات

يدرس1 أن يجب داب الفلسفة دكتوراه درجة ع الطالب يحصل ي ل للمقرراتساعة18ـ معتمدة

إ باإلضافة بإجما24الدراسية للرسالة، معتمدة التا42ساعة ا بيا معتمدة   :ساعة

أساسية12 مقررات   .ساعة

ة6 اختيار مقررات   .ساعات

للرسالة24 معتمدة   .ساعة
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كود
 القسم
Code 

Specialization الشعبة/التخصص  Departement م القسم 

01 
Literary and Critical Studies والنقدية دبية  Arabic الدراسات

Language & 
Literature 

ية العر اللغة
ا  وآدا

 

1 
 Language Studies ة اللغو  الدراسات

Islamic Studies سالمية  الدراسات

02 
Literature دب  English 

Language & 
Literature 

ية نجل اللغة
ا  وآدا

2 
Lingustics and Translation جمة وال  اللسانيات

03 French Language  &Literature ا وآدا سية الفر  اللغة
French 

Language & 
Literature 

سية الفر اللغة
ا  وآدا

3 

04 

Ancient History القديم خ   التار
 

History,  
Egyptian 

Archaeology & 
Islamic 

Archaeology 

 
ثار و خ التار

ة املصر
سالمية  و

 

4 

History of the Middle Ages العصورالوسطي خ  تار
Modern History ديث ا خ  التار
Islamic History سالمي خ  التار

Egyptian Archaeology ة املصر ثار  

Islamic Archaeology سالميةثار  

05 

Physical Geography الطبيعية غرافيا  Geography and ا
Geographic 
Information 

Systems 

ونظم غرافيا ا
املعلومات
غرافية  ا

5 Human Geography ة شر ال غرافيا  ا

Cartography رائط  ا

06 

Philosophy and its History ا خ وتار  الفلسفة
Philosophy 

 
 الفلسفة

6 
Islamic Philosophy سالمية  الفلسفة

Logic and the Philosophy of 
Science 

العلوم وفلسفة  املنطق
   

Philosophy of Politics السياسة  فلسفة

07 
Sociology جتماع  

Sociology 
جتماع  

 
7 Communication and Mass 

Media 
عالم و تصال  

08 Psychology النفس النفس Psychology علم  8 علم

09 

Social and Cultural 
Anthropology 

جتماعية ولوجيا و ن
 والثقافية

Anthropology 
بولوجيا ن  

 
9 Physical Anthropology يقية الف ولوجيا و ن  

Applied Anthropology التطبيقية ولوجيا و ن  
Heritage and Folk Museums الشعبية واملتاحف اث  ال

10 
Archaeology ثار  Archaeology 

and Graeco-
Roman Studies 

والدراسات ثار
اليوناينة

 والرومانية

 
 

10 
Graeco-Roman History ي والروما ي اليونا خ  التار
Graeco-Roman Studies والا اليونانية رومانيةلدراسات  
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كود
 القسم
Code 

Specialization الشعبة/التخصص  Departement م القسم 

(Grrek and Roman Thought- 
Greek and Latin Language 

Studies- Classics) 

ي وروما ي يونا فكر   تخصص

ة اللغو الدراسات تخصص
ية والالتي  اليونانية

دبية الدراسات تخصص
ية والالتي  اليونانية

11 Phonetics and Linguistics. واللساني اتالصوتيات  
Phonetics and 

Linguistics. 
الصوتيات
 واللسانيات

11 

12 Theatre Studies املسرحية املسرحية Theatre Studies الدراسات  12 الدراسات

13 
Library and Information واملعلومات  Library and املكتبات

Information 
واملعلومات  13 املكتبات

Documents and Archives رشيفالوثائق و  

14 
Persian, Turshik or Urdu 

كية ال اللغة أو الفارسية  اللغة
رديةأو  

Oriental 
Languages and 

Literature 

الشرقية اللغات
ا  وآدا

 
14 

Hebrew ية الع  اللغة

15 
Community Service جتماعية دمة  Institute of ا

Social Sciences 
د العلوم مع

جتماعية   
15 

جتماعيةالتنمية Social Developmentا  

16 

Communities and Cultures of 
the Mediterranean 

البحر وثقافات مجتمعات
 املتوسط

Institute of 
Mediterranean 

Studies 

البحر دراسات د مع
 املتوسط

16 
Enviromental Studies of the 

Mediterranean 
البي للبحرالدراسات ية

 املتوسط
History and Civilizations of 

the Mediterranean 
املتوسط البحر وحضارات خ  تار

17 
Applied Lingusitic Studies 

(English/French) 

ة اللغو الدراسات
ية(التطبيقية سية/نجل )الفر

ية نجل اللغة تخصص
اللغة لية مع كة مش درجات

ب عالم يةو العر اديمية األ
والنقل والتكنولوجية للعلوم

 البحري 

 
Institute of 
Linguistic 

Studies and 
Translation 

الدراسات د مع
جمة وال ة  اللغو

17 

Translation (English/French) جمة ية(ال سية/نجل )الفر  

18 

Coptic Studies القبطية  الدراسات
Institute of 

Coptic Studies 
and Research 

البحوث د مع
القبطية  والدراسات

 
18 

Coptic Arts and Archaeology القبطية والفنون ثار  
Cotic History قباط خ  تار

Coptic Language and 
Literature 

ا وآدا القبطية   اللغة

LATR 
Translation 

(Arabic/French/English) 
جمة يةالع"ال سية/ر   /الفر

ية   "نجل
Applied 

Languages 
Program 

اللغات برنامج
 التطبيقية

ديدة ا امج ال من
 واملتخصصة

19 

LAIC 
Information and 

Communication  
تصاالت و   املعلومات
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كود
 القسم
Code 

Specialization الشعبة/التخصص  Departement م القسم 

HS 

Literature دب Alexandria 
Center for 
Hellenictic 

Studies 

ة سكندر مركز
الدراسات

ية س للين  ال
20 Arts, Architecture and 

Archaeology 
ثار و والعمارة   الفنون

Science and Philosophy والفلسفة  العلوم

10  
الثقا اث وال ة البحر ثار

ثار قسم من الغارق
والرومانية اليونانية  والدراسات

Alexandria 
Centre for 
Maritime 

Archaeology & 
Underwater 

Cultural 
Heritage 

ة سكندر مركز
ة البحر لآلثار

الثقا اث وال
 الغارق 

21 
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 والً : الدبلومات:

نية: امل الدبلومات -1 
عدد

الساعات
 املعتمدة
Credit 
Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

ع التا العلمي القسم

ا  ل

Department 

Diploma م الدبلومة.  

24 
07 

جتماع  علم

Sociology 

Social Development جتماعية  1 التنمية

24 Public Opinion العام  2 الرأي

24 12 
املسرحية  الدراسات

Theatre Studies 
Theatre Arts  املسرح   3  فنون

24 

15 

العلوم د مع

جتماعية  

Institute of Social 

Sciences 

Human Development 
جتماعية العلوم

ة شر ال  التنمية
4 

24 Public Relations 
جتماعية العلوم

العامة  العالقات
5 

التخصصية-2   :الدبلومات
عدد

الساعات
 املعتمدة
Credit 
Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

ع التا العلمي القسم

ا  ل

Department 

Diploma دبلومةال .م   

30 01 

ا وآدا ية العر  اللغة

Arabic Language & 

Literature 

Teaching Arabic as a 

Foreign Language 

ية العر اللغة عليم

ا ن الناطق  لغ
1 

30 04 

ة املصر ثار و خ التار
سالمية  و

History,  Egyptian 
Archaeology & 

Islamic Archaeology 

History of the Middle 

Ages 

العصور خ تار

 الوسطي
2 

30 08 
النفس  علم

Psychology 
Clinical Psychology 

النفس علم

ي ي لي  
3 

30 14 

ا وآدا الشرقية  اللغات

Oriental Languages 

and Literature 

Hebrew ية الع  4 اللغة

30 
17 

ة اللغو الدراسات د مع

جمة  وال

Institute of Linguistic 

Studies and 

Translation 

Applied Linguistic 

Studies 

(English/French) 

ة اللغو الدراسات

ية(التطبيقية نجل

سية/ )الفر  

5 

30 Translation 
ة ر التحر جمة ال

ية( سية/نجل )الفر  
6 
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عدد
الساعات
 املعتمدة
Credit 
Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

ع التا العلمي القسم

ا  ل

Department 

Diploma دبلومةال .م   

(English/French) 

20 10 

ة سكندر مركز

اث وال ة البحر لآلثار

الغار  ق الثقا  

Alexandria Centre 

for Maritime 

Archaeology & 

Underwater 

Cultural Heritage 

Maritime 

Archaeology and 

Underwater Cultural 

Heritage 

اث وال ة البحر ثار

الغارق   الثقا
7 

24 HS Hellenistic Studies 
الدراسات

ية س للي  ال
8 

30 18 

البحوث د مع

القبطي ةوالدراسات  

Institute of Coptic 

Studies and 

Research 

Coptic Studies القبطية  9 الدراسات
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الساعات عدد

 املعتمدة
Credit Hours 

الكودي الرقم
نامج  لل
Code 

ع التا العلمي القسم
ا  ل

Department 
M.SC./Ph.D. الدكتوراه/املاجست .م   

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه

42 32 

 01 
ا وآدا ية العر  اللغة
Arabic Language & 

Literature 

Literary and 
Critical Studies 

دبية الدراسات
 1 والنقدية

42 32 Language Studies ة اللغو  2 الدراسات

42 32 Islamic Studies سالمية  3 الدراسات

42 32 

 02 

ية نجل اللغة
ا  وآدا

English Language & 
Literature 

Literature دب  4 

42 32 Linguistics and 
Translation جمة وال  5 اللسانيات

42 32  03 

سية الفر اللغة
ا  وآدا

French Language & 
Literature 

French Language 
and Literature 

ا وآدا سية الفر  اللغة
 6 

42 32 

 04 

 
ثار و خ التار

سالمية و ة  املصر
History,  Egyptian 

Archaeology & 
Islamic 

Archaeology 
 
 

Ancient History القديم خ  7 التار

42 32 History of the 
Middle Age الوسيط خ  8 التار

42 32 Islamic History سالمي خ  9 التار

42 32 Modern History ديث ا خ  10 التار

42 32 

Egyptian 
Archeology ة املصر ثار  11 

  Islamic 
Archeology سالمية ثار  12 

42 32 

 05 

ونظم غرافيا ا
غرافية ا  املعلومات

Geography and 
Geographic 
Information 

Systems 

Physical 
Geography الطبيعية غرافيا  13 ا

42 32 Human 
Geography ة شر ال غرافيا  14 ا

 ---- 32 Cartography and 
Surveying 

رائط   ا
فقط( )ماجست  15 

42 32 
 06 

 
 الفلسفة

Philosophy 

Philosophy and 
its History ا خ وتار  16 الفلسفة

42 32 Islamic 
Philosophy سالمية  17 الفلسفة

42 32 
  

وفلسفة املنطق
علومال  

Logic and the 
Philosophy of 

Science 

History and 
philosophy of 

Science 

العلوم وفلسفة  املنطق
 18 

42 32 Philosophy of 
Politics السياسة  19  فلسفة

42 32 
 07 

 
جتماع  

Sociology 

Sociology جتماع  20 علم

42 32 Communication 
and Mass Media و تصالعالم  21 
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الساعات عدد
 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم
نامج  لل
Code 

ع التا العلمي القسم
ا  ل

Department 
M.SC./Ph.D. الدكتوراه/املاجست .م   

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه

النفس 08  32 42  علم
Psychology Psychology النفس  22 علم

42 32 

 09 

 
بولوجيا ن  

Anthropology 
 
 

Social and 
Cultural 

Anthropology 

ولوجيا و ن
والثقافية جتماعية  23 

42 32 Psychical 
Anthropology 

ولوجيا و ن
يقية  24 الف

42 32 Applied 
Anthropology 

ولوجيا و ن
 25 التطبيقية

42 32 Heritage and Folk 
Museums 

واملتاحف اث ال
 26 الشعبية

42 32 

 10 

 
 

والدراسات ثار
والرومانية  اليوناينة
Archaeology and 
Graeco-Roman 

Graeco – Roman 
Archaeology ثار  27 

42 32 Graeco-Roman 
Histor 

يالت اليونا خ ار
ي  28 والروما

42 32 

Graeco-Roman 
Studies 

اليونانية الدراسات
 والرومانية

29 
(Grrek and 

Roman Thought- 
Greek and Latin 

Language 
Studies- Classics) 

ي يونا فكر تخصص
ي  وروما

42 32 
الدراسات تخصص

اليونانيةدبية
ية  والالتي

42 32 
الدراسات تخصص

اليونانية ة اللغو
ية )والالتي  

42 32  11 

الصوتيات
 واللسانيات

Phonetics and 
Linguistics 

Phonetics and 
Linguistics واللسانيات  30 الصوتيات

املسرحية 12  32 42  الدراسات
Theatre Studies Theatre Studies املسرحية  31 الدراسات

42 32 
 13 

و  املعلوماتاملكتبات  
Library and 
Information 

Library and 
Information واملعلومات  32 املكتبات

32 Documents and 
Archives رشيف و  33 الوثائق

42 32 

 14 

الشرقية اللغات
ا  وآدا

Oriental 
Languages and 

Literature 
 
 
 
 
 

Persian Language 
and Literature 

Section, Turkish 
Language and 

Literature 

أو الفارسية اللغة
كية ال  اللغة

 
34 

42 32 
Hebrew 

Language and 
Literature 

ية الع  35 اللغة

42 32 Urdu رديةاللغة  36 

42 32  
15 

العلوم د مع
جتماعية  

Institute of Social 

Social Service جتماعية دمة  37 ا

42 32  Social 
Development جتماعية  38 التنمية
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الساعات عدد
 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم
نامج  لل
Code 

ع التا العلمي القسم
ا  ل

Department 
M.SC./Ph.D. الدكتوراه/املاجست .م   

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه

42 32  16 
Sciences Mediterranean 

Communities of 
Cultures 

وثقافات مجتمعات
املتوسط  البحر

 
 

39 

البحر   32 42 دراسات د مع
 املتوسط

Institute of 
Mediterranean 

Studies 

Environmental 
Studies in the 

Mediterranean 
Basin 

ا يةالدراسات لبي
املتوسط  40 للبحر

42 32   
History and 

Civilizations of 
the 

Mediterranean 

البحر وحضارات خ تار
 41 املتوسط

42 32  17 
الدراسات د مع

جمة وال ة  اللغو
Institute of 

Linguistic Studies 
and Translation 

Translation جمة ال
ية( سية/نجل )الفر  42 

البحوثمع    42 د
القبطية  والدراسات
Institute of Coptic 

Studies and 
Research 

القبطية  والفنون ثار  
فقط( )دكتوراه  43 

42     
واللغة قباط خ تار

ا وآدا القبطية
فقط( )دكتوراه  

44 

واملتخصصة: ديدة ا امج  ال

الساعات عدد
 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم
نام جلل  

Code 
ع التا العلمي القسم

ا  ل
Department 

M.SC./Ph.D. الدكتوراه/املاجست .م   

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه

 32  HS 
الدراساتمركز 

ية س للي  ال
Hellenistic Studies 

Literature  ية س للي ال الدراسات
دبتخصص  1 

 32   
Arts, 

Archetecture and 
Archaeology 

ية س للي ال الدراسات
الفنونتخصص

  والعمارة
2 

 32   Science and 
Philosophy 

ية س للي ال الدراسات
العلومتخصص

 والفلسفة
3 

 - 32  LATR 

اللغات برنامج
 التطبيقية

Applied Languages 
Program 

Translation 
(Arabic/French/E

nglish) 

جمة ية" ال / العر
سية "يةنجل/ الفر  4 

 - 32  LAIC  Information and 
Communication تصاالت و  5 املعلومات

 -- 32  18 
البحوث د مع

القبطية  والدراسات
Institute of Coptic 

Studies and 
Research 

Coptic Studies القبطية  الدراسات
)ماجست(  6 
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الساعات عدد
 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم
نام جلل  

Code 
ع التا العلمي القسم

ا  ل
Department 

M.SC./Ph.D. الدكتوراه/املاجست .م   

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه

 -- 32    

Maritime 
Archaeology and 

Underwater 
Cultural Heritage 

ة البحر ثار تخصص
الغارق  الثقا اث  وال

ة( سكندر مركز من
اث وال ة البحر لآلثار

الغارق  ) الثقا
فقط( )ماجست  

7 

 - 32    

Masters Degree 
in Spanish 

Language and 
Culture 

 
 
 
 

املصري  املاجست
اللغة ي ورو

سبانية والثقافة
ك مش معدرجة ة

اللغة ا ساملن جامعة
سبانية  والثافة

8 

42 32  17 
الدراسات د مع

جمة وال ة  اللغو
Institute of 

Linguistic Studies 
and Translation 

Applied 
Linguistic Studies 

ة اللغو الدراسات
ية(التطبيقية ال/نجل

سية )فر  
اللغة تخصص

درجات ية نجل
لية مع كة اللغةمش

اديمية باأل عالم و
للعلوم ية العر

والنقل والتكنولوجية
 البحري 

9 

 - 32    

The joint 
international 

M.A. Degree in 
computational 

linguistics 
between the  

Faculty of Arts, 
Alexandria 

University and 
the Universal 
Networking 

Digital Language 
(UNDL) 

Foundation, 
Geneva, 

Suitzerland. 

الدو املاجست
ية اسو ا اللسانيات

جامعة داب لية ن ب
ومؤسسة ة سكندر
العاملية ات الشب لغة

بجنيف، الرقمية
سرا  سو

10 

 

الدكتوراه يف اآلداب فيما متنحه من درجات املاجستري ماعدا ختصص اخلرائط واللغة والثقافة األسبانية واللسانيات 
 احلاسوبية والدراسات اهلللينستية





Faculty of Law 
002 

لية: ال مع تصال ووسائل  عنوان

يدى ال مشرفة: العنوان مصطفى الشاط-ش ة-سوت   سكندر

  +)203( -48729034866105-4865621: التليفون 

   +)203(4876611 :   فاكسال

ل ىاملوقع و www.alexlaw.edu.eg     :   ك 
  :مقدمة

لية: ال شاء إ خ  تار

1938   

ة:  الرؤ

قليمي و املح املستوي ع القانونية الدراسات قبلة تكون ان ة سكندر جامعة قوق ا لية س

  .والدو

  :الرسالة

وا بة املو ا لد العليا واملثل باملصداقية تتصف قانونية كوادر ج معتخر التواصل ع والقدرة القانونية لكفاءة

بأنواعھ العمل سوق حاجات وتلبية العلمي والبحث ى الذا ر التطو ع والقدرة املجتمع فئات   جميع

دف:  ال

ملرحلة املعاصرة العاملية ات تجا ضوء ه متم دراسية برامج بتوف التعليمية العملية جودة ورفع ن تحس

العليا قيالدراسات فر و ي العر والعالم مصر من للطالب القانونية العلوم مجاالت   غطي

املتقدمة - العاملية ليات لل للمنافسة لية ال يل لتأ جيا تدر ا ر جو را تطو التعليمية املنظومة ر تطو

العاملي ب ت ال  ذات

العمل - سوق متطلبات تلبية ع قادرة قانونية كوادر ج  تخر

بمستو  - العلميةرتفاع املجاالت بحاث ذه شر ا لھ يؤ بما العلمي البحث  ي

لية - ال داخل داء لتعظيم املحاسبة نظم وتفعيل القانون ام  اح

الوظيفي - التنظيمي ل ي ال ر تطو ع ليةالعمل لل واملا  داري
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قوق  ا لية ب دد ا للطالب القبول   :قواعد

املو  العامة القواعد بع معت الدليل ذا صدر وردت وال املعتمدة الساعات بنظام العليا للدراسات حدة

و قوق ا لية ل املعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات الئحة ورد كما تية املواد نص   :تطبيق

  )4(مادة

يل لل العامة   :الشروط

ع-1 صول قوق درجةا ا س سا عال(الل ل مؤ التخصصبا أو لدبلومات سبة ل

امعات) امل ل ع املجلس من ا ف املع امعات ا إحدي أو ة سكندر جامعة من

برنامج ل ب القبول شروط إستو إذا العليا الدراسات امج ب   ).للدراسة

بالقسم-2 اصة ا الشروط وجدت(إستكمال   ).إن

املختص-3 القسم مجلس موافقة ع صول   .ا

العليا-4 الدراسات إدارة من ة املطلو ندات املس جميع   .إستكمال

لية،-5 بال لذلك واملعلن املحدد للموعد طبقاً أو الدراسة بدء قبل الدراسية الرسوم سداد

والوافدون  الدراسية املنح وطالب املساعدون واملدرسون املعيدون الشرط ذا من ث س   .و

للطالب-6 إجباري يل الدراسيةال املقررات وحساب ضور با لھ سمح ي   .ل

بداية-7 من ي الثا سبوع اية قبل يل بال إجراءات اء بإ يقوم ال الذي الطالب

الدرا الصيفي(الفصل للفصل ول يحصل) سبوع وال املحاضرات حضور لھ يحق ال

الدرا املقرر ذا تقدير إمتع جميع أدي قد ان املقرر وإن ومتطلبات   .حانات

العليا   الدراسات دبلومة ع صول ا   قواعد

  )10(مادة

يل ال   :شروط

ي ا العليا الدراسات دبلومات من أي لنيل الطالب قيد ط   :ش

لنيل-1 الطالب لقيد ط ع أى ش حاصال يكون أن العليا الدراسات دبلومات من

س سا من  الل قوق منجام احدى ا معادلة درجة ع أو ية العر مصر ة ور جم عات

د ا  اخر علمى مع ف امعات  من مع ل ع ب   .املجلس ت ب القبول يكون الة ا ذه و

الدرجات املعادلة  مجموع العلمية الدرجة أو س سا الل   .درجة

بال   -2 أخرى جامعية درجة ع ن اصل ل يرخص أن لية ال ملجلس أحديجوز قيد

أو املتخصصة نية امل املتخصصة  الدبلومات العليا الدراسات د معا احد

لية من  .بال عدد بنجاح الطالب اجتياز يتطلب أن الة ا ذه لية ال ملجلس جوز و

عن سية التدر ا ساعا عدد يقل ال التكميلية الدراسية معتمدة6املقررات ساعات

ن امل للدبلومات سبة العليا،  ساع   12وعن   يةبال الدراسات د ملعا سبة بال معتمدة ة

عن و املقررات لتلك اكمي ال املتوسط يقل أال من  C + ع املقررات ذه لھ تحسب وال

نامج ال ساعات   .ضمن

لية-3 ال مجلس يقره ملا وفقاً دبلوم ل ب الطالب عدد   .يتحدد

  )11(مادة

الدراسة   :مدة

الطالب-1 بواقعيقوم دراسية مقررات بدراسة العليا الدراسات بدبلوم ساعة30املقيد

بناء قل ع ليةإع معتمدة ال مجلس موافقة و املختص العلمى القسم مجلس اح ق
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ا12شاملة الدراسية املقررات من معتمدة دبلومإلساعة ل ل املحددة ة ساعات6و، جبار

البحث قاعة ملادة الدراسيةساع6و، معتمدة املقررات من قل ع معتمدة ات

الطالبإلا ا يختار ال ة   .ختيار

بدراسة-2 لية بال العليا الدراسات د بمعا التخصص دبلومات بأحد املقيد الطالب يقوم

بواقع بناء60مقررات قل ع معتمدة العلمىإع״ ساعة القسم مجلس اح ق

لية ال مجلس موافقة و ا24شاملة،املختص الدراسية املقررات من ةإلساعة جبار

و دبلوم ل ل البحث12املحددة قاعة ملادة معتمدة ع12و، ساعات معتمدة ساعات

ا الدراسية املقررات من الطالبإلقل ا يختار ال ة   .ختيار
  
 

ع   صول ا قوققواعد ا املاجست   درجة

يل  )20(مادة ال   :شروط

الأ -1 التخصص دبلومات أحد أو العليا الدراسات دبلومات أحد ع حاصالً يكون ن

لية ال ا أياً ، تمنح عادل ما ا  أو .م  

إ-2 إذا التخصص، دبلوم لطالب صوليجوز ل املتطلبة الساعات عدد نصف بنجاح جتاز

تمن ال املاجست درجة ع صول ل رسالة موضوع ل أن الدبلوم، ليةع ال ا ح

عد إال للرسالة العلنية املناقشة تتم أال وع فعالً ا دراس أتم ال املوضوعات أحد

واملناقشة للرسالة يل ال خ تار ن ب املدة تقل أال وع بنجاح، الدبلوم ع حصولھ

راً  ش عشر إث عن   .العلنية

ندا-3 املس يفاء واس يل لل بطلبھ الطالب يتقدم الالزمةأن ستمارات و ة املطلو ت

العلمي القسم إ ندات واملس الطلب يحول الذي لية بال العليا الدراسات قسم إ

املرشد عمل نة ال أعضاء أحد يقوم أن ع شراف نة ن عي و الرأي إلبداء املختص

للطالب     .اديمي

نجل أن-4 اللغة اجتياز ادة ش الطالب سيةيتقدم الفر أو اية غ اللغاتأو منمن

ة اللغو املراكز أحد من أو املناظرة امعات ا من أو امعة ل عة التا اللغة مراكز أحد

امعة ا ومجلس لية ال مجلس يقرره ملا وفقا   .املعتمدة

الطالب-5 يل قبول املختص القسم مجلس اح اق ع بناء لية ال ملجلس يجوز

ع اصل منا عدد بنجاح اجتيازه عد وذلك التخصص فرع غ الدبلوم درجة

عن سية التدر ا ساعا عدد يقل ال التكميلية الدراسية ساعة) 12(املقررات

العليا   معتمدة الدراسات أق وال مستوى حد و لدراستھ ة ضرور القسم ا يرا

متوسطھ يقل أال ع مواد اكمى ثمان عن ال ا الة.  +C  ف ا ذه للطالب، و سمح

املشرف موافقة عد الرسالة ساعات يل يل الرئ  العلمى ب ال الطالب أراد إذا

املقررات جميع من اء ن   .التكميلية  الدراسيھ  قبل

نة-6 القسم مجلس ل قوم  شراف ش و املاجست رسالة ع

املرشد الرئ  العلمى املشرف   .اديمىعمل
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الدراسة  )21(مادة   :مدة
واحدةال سنة عن الدرجةن ذه لنيل الالزمة املدة تقل أن نة(يجوز شكيل قبل

كم سنوات)ا ع أر ح ا مد جوز و الضرورة. ، حاالت خامسو عام ح املد يمكن
بناءً املد إجراءات وتتم دراستھ، أتم قد يكن لم إذا الطالب يل ا عد ريل تقر ع

لية وال القسم مجل وموافقة ن   .املشرف
ع   صول ا قوق قواعد ا الدكتوراه   درجة

  )24(مادة

  

  

  

  

  )24(مادة

يل ال   :شروط
امعات -1 ا إحدي من ا عادل ما أو قوق ا املاجست درجة ع حاصالً يكون أن

آخر  علمي د مع من ا ل معادلة درجة ع أو ة بھاملصر ف   .مع
درجة-2 عليھ اصل ا التخصص نفس و فيھ يل لل املتقدم التخصص يكون أن

  .املاجست
من-3 ا غ أو سية الفر أو ية نجل اللغة إجتياز ادة ش الطالب يتقدم منأن اللغات

ال املراكز أحد من أو املناظرة امعات ا من أو امعة ل عة التا اللغة مراكز ةأحد لغو
امعة ا ومجلس لية ال مجلس يقرره ملا وفقاً   . املعتمدة

الشرط ذا من فيعفي للماجست التقديم عند ادات الش ذه تقدم قد الطالب ان   .فإذا
ترتبط-4 أقسام ا ال د واملعا ليات ال من املاجست درجة ع ن اصل ا قبول يجوز

موا عد وذلك القانونية املجلسباملجاالت ا يضع ال الشروط و امعة ا مجلس فقة
امعات ل   .ع

الدراسة  )27(مادة   :مدة
ن ت س عن دكتور درجة ع صول ل الطالب دراسة مدة تقل أن يجوز شكيل(ال قبل

كم ا سنوات) نة خمس ح ا مد جوز ن. و تالي ن لعام املد يمكن الضرورة حاالت و
يل ا عد دراستھيل أتم قد يكن لم إذا ر. الطالب تقر ع بناء املد إجراءات وتتم

لية وال القسم مجل وموافقة ن   .املشرف
  

قوق : ا لية ب العلمية قسام  

القسم  م القسم   Code  Departement/ كود

01    Islamic law  سالمية عة  1  الشر

02    Civil law  ي املد  2  القانون

03  Commercial & Maritime law   البحري و التجاري  3      القانون

04 Economics &public finance العامة واملالية قتصاد  4 

05 Civil procedures ة والتجار املدنية  5 املرافعات

06 Criminal law ي نا ا  6 القانون

07 Public law العام  7 القانون

08 Public international law العاما الدو لقانون  8 

09 Private international law اص ا الدو  9 القانون

10 Philosophy of law خھ وتار القانون  10 فلسفة
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قوق ا لية ب العلمية والدرجات  الدبلومات

الدبلومات:  أوالً :

التخصصية:  الدبلومات

الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

التا العلمي االقسم ل ع  

Department  

Diploma م الدبلومة.  

ى  30 املد اص Private law القانون ا  1 القانون

التجارى    القانون

املر    فعاتاقانون

خيھ تار و القانون   فلسفھ

سالميھ عھ   الشر

اص ا الدو   قانون

العام  30 العام Public law القانون  القانون

 

2 

ىالق نا ا انون  

العام الدو  القانون

القانون  خ  تار

سالميھ عھ  الشر

 اقتصاد

قتصاد  30  Economic & 

financial studies 

قتصاديھالعلوم

  املاليھو 

3 

سالميھ  30 عھ  Islamic الشر

jurisprudence 

سالمى  4 الفقھ

ى  30 تحكيمال Arbitration املد  5 

  التجارى 

  ملرافعاتا

اص ا   الدو

التجارى  30 البحرى  Maritime law القانون  6 القانون

ى  30 نا ا نائيھ Criminal sciences القانون ا  7 العلوم

سالميھ عھ  الشر

العام  30  Administrative القانون

science 

ھ دار  8 العلوم

املرافعاتقانو   30 ن  Procedures 9 املرافعات 

سالميھ  30 عھ عھو السياسھ   Politics and Sharia الشر الشر  10 
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الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

التا العلمي االقسم ل ع  

Department  

Diploma م الدبلومة.  

العام  30 الدو الدو International Law القانون  11 القانون

اص  30 ا الدو  القانون

سالمية  30 عة  الشر

ي  30 املد يالقانون Civil Law القانون املد  12 

التجاري   30  International القانون

Commerce 

الدولية  13 التجارة

قتصاد  30  

اص  30 ا الدو  القانون

ي  30  Intellectual املد

Property 

ة الفكر  14 امللكية

التجاري   30  القانون

قتصاد  30  

الدو  30  القانون

 

قوق : ا الدكتوراه و  املاجست  ثانياً : درجات

املعتمدة الساعات  عدد

Credit Hours 

M.SC./Ph.D. الدكتوراه/املاجست .م   

 ماجست دكتوراه

60  30  Law  قوق  1 ا
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تصال ووسائل ليةعنوان ال   :مع

يدى ال الشاطس: العنوان ة- وت   -سكندر

   00203-4851700 : تليفون ال

  00 203-4865655: فاكسال

ى و لك            www.comm.alexu.edu.eg:املوقع

ي و لك يد comr-vdg@alexu.edu.eg: ال 
 مقدمة:

لية: ال شاء إ خ  تار

عام لية بال العليا الدراسات تي1951 – 1950بدأت   : ةالدبلومات

يةا .1 الضر       لدراسات

ـــــة .2 دار  السياسيات

                              املحاسبـــــة .3

 قتصــــــــــاد .4

                   التطبيقيحصاء .5

املصرفيـــــة .6   الدراسات

ا سوق الحتياجات وفقا العليا الدراسات نامج ل مستمر ر تطو لية ال رتقاءوظلت ع وحرصا لعمل،

ديدة ا التطورات مع تتم ال الدبلومات من جديدة مجموعة شاء بإ لية ال قامت لية ال خر بمستوى

الدبلومات عدد بلغ   . دبلوم)  16( ح

ة) 5(عدد دار العلوم   .دبلوم

ية) 3(عدد املحاس الدراسات   .دبلوم

قتصاد) 3(عدد   .العامدبلوم

ن) 4(عدد والتأم حصاء دراسات   .دبلوم

و الرسالة: ة  الرؤ

ـــ ليـــة ال رســـالة ،" تتمثـــل قليمـــى و ـــ املح ن املجتمعـــ يخـــدم بمـــا العلمـــى والبحـــث التعلـــيم ـــ ـــ التم تحقيـــق

ن ج ـــر ا مســـتوى ن تحســـ ـــ م ســـا حثيـــة" . و و عليميـــة ئـــة ب وجـــود الرســـالة ـــذه تحقيـــق تطلـــب ســـاعدو

  :ع

 املتم العلمى البحث خالل من املختلفة املعارف شاف  .اك

 املستمر التعليم يع و ، التعليم ووسائل نظم ر تطو خالل من الغ ا املعارف نقل  .فعالية

 القرارات واتخاذ القيادة وقدرات البحثية القدرات  .تنمية

 حتي يخدم بما سبة املك ارات وامل املعارف والقومىتطبيق املح ن املستو من ل ع  .اجات
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دف  :ال

حصـــاء– 1 و العامـــة واملاليـــة واملحاســـبة دارة مجـــاالت ـــ عاليـــا يال تـــأ لـــة املؤ ة شـــر ال الكفـــاءات إعـــداد

املعلومات   . ونظم

دار – 2 و ية املحاســــــ املجــــــاالت ــــــ والدراســــــات العلمــــــي البحـــــــث ــــــق طر عــــــن ا ثمار واســــــ املعرفــــــة ر ـــــــةتطــــــو

العاملية ات للمستو ير علمى مستوى ع أبحاث شر ع ن الباحث يع و ،   . واملعلوماتية

علميـة-3 درجـات مـنح مـن يمكن بما العليا الدراسات ومرحلة وس الور الب مرحلة التعليمية امج ال ر تطو

ة   .متم

ن – 4 للعامل املستمر التعليم برامج عة ومتا وتنفيذ كوميةوضع ا وغ كومية ا واملؤسسات زة ج

كفاءة لرفع وذلك ، عمال مجاالت عة السر التطورات مع واملؤسسة تتم للفرد داء

  . واملجتمع

زة-5 لألج ات وا شارات س تقديم من تتمكن ة ل تا و للمعلومات مصدرا لية ال تكون أن

ا وغ كومية ا لةواملؤسسات لدفع واملجتمع الدولة تطلعات تحقيق مة للمسا كومية

  . التنمية

جميـــع-6 ـــ ع تـــوزع ـــ ال ليـــة ال مجلـــة ـــ ا شـــر و ئـــة الب تخـــدم ـــ ال البحـــوث يع ـــ و العلمـــي البحـــث تنميـــة

ا ف كة املش العلمية يئات وال قتصادية   . املؤسسات

امل-7 املجاالت والندوات املؤتمرات واملعلوماتيةعقد ة دار و ية   .حاس

ات– 8 الشــر إدارة مجــالس ــ ليــة بال س التــدر يئــة أعضــاء اك اشــ ــق طر عــن عمــال قطــاع مــع التفاعــل

قتصادية و ة دار و ية املحاس ا مشكال حل العلمية م ا خ لتقديم والبنوك   .واملؤسسات
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التجارة لية ب دد ا للطالب القبول   :قواعد

مع الدليل ذا صدر وردت وال املعتمدة الساعات بنظام العليا للدراسات املوحدة العامة القواعد بع ت

و التجارة لية ل املعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات الئحة ورد كما تية املواد نص   :تطبيق

يل  )5(مادة وال للقبول العامة   :الشروط

اصل -1 ا الطالب وسيقبل الور الب درجة ف/ ع املع امعات ا إحدى من س سا الل

شروط أستو إذا العليا الدراسات امج ب للدراسة امعات ل ع املجلس من ا

برنامج ل ب   .القبول

انت -2 أ سواء حدة ع علمي قسم ل ا يضع الذي ختبار شروط الطالب ستو أن

حا ل ل أو الطالب من القسمملجموعة مجلس موافقة ع يحصل وأن ا بذا تدرس لة

لية ال ومجلس املختص   .العلمي

العليا -3 الدراسات إدارة ة املطلو والنماذج ندات املس الطالب ستو   .أن

يقم -4 لم وإذا الدراسية املقررات من مقرر أول يل خ تار من يبدأ الطالب يل خ تار

أو  مقررات يل ب لھالطالب يل ال يل يلھ عد درا فصل   .ل

املرشد -5 من عتمده و مقررات يل نموذج مأل و املناسبة املقررات الطالب يختار

والبحوث العليا للدراسات لية ال ووكيل القسم مجلس س ورئ    .اديمي

لھ -6 الدراسية املقررات وحساب ضور با للطالب سمح ي ل أسا شرط يل   .ال

املواعيد -7 خالل الدراسية الرسوم سداد عد إال مقرر أي الً م الطالب عت ال

    .املقررة

من -8 ي الثا سبوع اية قبل املقررات يل إجراءات اء بإ يقوم ال الذي الطالب

املحاضرات حضور لھ يحق ال الصيفي الفصل من ول سبوع أو يع والر ف ر ا   .فص
  

ا العلياقواعد الدراسات دبلوم ع   صول

يل  )12(مادة ال   :شروط

للشروط باإلضافة العليا الدراسات دبلومات من أي لنيل الطالب يل ي ما ط ش

املادة  ): 5(الواردة

وس-1 الور الب درجة ع حاصالً يكون إحدى/ أن من ا عادل ما أو التجارة س سا الل

امعات امعاتا/ ا ل ع املجلس من ا ف املع د   .ملعا

ع-2 اصل ا الطالب يل قبول القسم مجلس توصية ع بناءً لية ال ملجلس يجوز

وس الور الب املقررات/ درجة من عدداً بنجاح اجتيازه عد التخصص غ س سا الل

مس املختص القسم مجلس ا يحدد ال التكميلية وسالدراسية الور الب ال. توي بحيث

للمقررات سابق متطلباً تكون أال شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقررات عدد يتجاوز

ذه ساسية، للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و

سا ضمن املقررات ذه لھ تحسب وال الدبلومة مقررات يل ل كشرط عاتاملقررات

نامج   .ال
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التخصصية  )13(مادة للدبلومة الدراسية   :الساعات

يدرس-1 أن يجب التخصصية الدبلومة ع الطالب يحصل ي رصد30ل و معتمدة ساعة

الدبلومة ادة ش للدرجات اكمي ال واملعدل   .التقدير

إستكما-2 يل ال لھ يحق ال نية امل الدبلومة ادة ش ع اصل ا لدرجةالطالب دراستھ ل

التخصصية الدبلومة ادة ش ع اصل ا الطالب أما التخصص، اديمي املاجست

موافقة عد وذلك التخصص ذات اديمي املاجست لدرجة دراستھ إستكمال لھ فيجوز

للدرجة يل بال اصة ا الشروط يفاء وإس لية ال مجلس وإعتماد املختص القسم   .مجلس

املاجستالقوا درجة ع صول ل العامة   عد

يل  )14(مادة ال   :شروط

ماده الواردة للشروط باإلضافة املاجست لدرجة الطالب يل ي ما ط  ): 5(ش

جيد - 1 عام بتقدير التخصص فرع عادلھ ما أو وس الور الب درجة ع حاصالً يكون أن

ا التقدير نقاط بمتوسط أو قل للدرجاتع اكمى عنCGPAل من) (2.333اليقل

امعات ا امعات/ إحدى ل ع املجلس من التخصص فرع ا ف املع د . املعا

بمعدل التخص الدبلوم ادة ش ع اصل ا املاجست لدرجة الطالب قبول جوز و

CGPAعن يقل   .2.333ال

ا - 2 مجلس اح اق ع بناء لية ال ملجلس الطالبيجوز يل قبول املختص لقسم

من عدداً بنجاح اجتيازه عد وذلك التخصص فرع غ وس الور الب درجة ع اصل ا

ة ضرور القسم ا يرا ال الدبلومة أو وس الور الب مستوى التكميلية الدراسية . املقررات

أال  شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقررات عدد يتجاوز ال سابقاًبحيث متطلباً تكون

للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و ساسية للمقررات

ضمن املقررات ذه لھ تحسب وال املاجست مقررات يل ل كشرط املقررات ذه

نامج ال   .ساعات

ال - 3 رغب و وس الور الب مقبول تقدير ع اصل ا الطالب لدرجةع يل

الدراسة مجال تخصصية دبلومة ع صول ا إما لية ال لالئحة طبقاً املاجست

اجتياز 2.333بتقدير الطالب ع لية بال تخصصية دبلومة وجود عدم حالة و قل ع

تراكمي متوسط بتقدير القسم مجلس اح إق ع بناءاً لية ال ا تحدد تكميلية CGPAمقررات

يقل املادة 2.333عنال حكم التكميلية املقررات حكم طبق الالئحة2البند12و ذه   .من

بتقدير - 4 بنجاح الدراسية املقررات الطالب اجتياز عنCGPAعد يقل وجب(  2.333ال إال و

ن لتحس املقررات عض يل إعادة أو إضافية مقررات يل ال الطالب ع

الدرجات تقدير للرسالة-) متوسط البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب   .يتقدم

يل - 5 ب التقدم قبل للقسم سيمينار للرسالة البح ح املق خطة الطالب عرض

القسم مجلس ع وعرضھ الرسالة ح. موضوع املق ع القسم مجلس موافقة حالة و

نة  شكيل و جراءات إستكمال يتم للرسالة   .شرافالبح

امعة -6 ا مجلس من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية جن اللغة مستوي اجتياز الطالب   .ع
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للدرجات - 7 تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح CGPAعد

عن يقل رسالتھ2.333ال نتائج عرض الطالب يقوم الرسالة موضوع من اء ن و

س منصورة موقعة الرسالة صالحية ر بتقر بالتقدم الرئ املشرف ا عد يقوم يمينار

ع كم ا نة شكيل ل اح إلق القسم مجلس ع العرض طلب مع شراف يئة

غ. الرسالة املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء إختالف حالة و

شرح تفصي ر تقر بكتابة راملوافق تقر ع التوقيع عدم ع اضھ إع ب س فيھ

املناسب القرار وإتخاذ الة ا بدراسة العلمي القسم قوم و   .الصالحية

م - 8 رسال مناقشة عد و الدرجة متطلبات يجتازون الذين للطالب املاجست درجة تمنح

ال املعدل أو التقدير يرصد وال ، ن املحكم نة بواسطة ا وإجاز للدرجاتالعلمية اكمي

تقديرات بيان الطالب ا اجتاز ال املقررات تقديرات ترصد ولكن املاجست ادة ش

  .Student Transcriptالطالب

نامج  )15(مادة لل الدراسية   :الساعات

يدرس أن يجب املاجست درجة ع الطالب يحصل ي دراسية30ل مقررات معتمدة ساعة

إ للرسالةساع8باإلضافة معتمدة  .ات

ي كما الدراسية للمقررات املعتمدة الساعات   :بيان

لية9*  ال مستوي ع اساسية عامة مقررات معتمدة   .ساعات

القسم12*  مستوى ع اساسية مقررات معتمدة   .ساعات

لية9*  ال أو القسم خارج من ا إحد يكون أن ع ة إختيار مقررات معتمدة   .ساعات

الفلسفةقواعد دكتوراه درجة ع صول   ا

  )18(مادة

  

  

  

  )18(مادة

: يل ال  شروط

ماده الواردة للشروط باإلضافة الدكتوراه لدرجة الطالب يل التا ط  ):5(ش

ف .1 ــ املع امعــات ا إحــدى مــن التخصــص فــرع ــ املاجســت درجــة ــ ع حاصــالً يكـون أن

امعات ل ع املجلس من   .ا

الطالــــب .2 يل ــــ قبــــول املخــــتص القســــم مجلــــس اح ــــ اق ــــ ع بنــــاء ليــــة ال ملجلــــس يجــــوز

التخصـــص فـــرع ـــ غ ـــ املاجســـت درجـــة ـــ ع اصـــل مـــن. ا عـــدد بنجـــاح إجتيـــاز عـــد وذلـــك

ــا يرا ــ وال املاجســت أو الــدبلوم أو وس ــالور الب مســتوى ــ التكميليــة الدراســية املقــررات

ة ضـــرور يت. القســـم ال أالبحيـــث شــــرط مقـــررات عـــة أر عــــن التكميليـــة املقـــررات عـــدد جــــاوز

ساســــية للمقــــررات ســــابقاً متطلبــــاً ــــ تكــــون يق مقــــررات عــــة أر عــــن ــــا اد ز حالــــة ــــ و

أو يديـــــة التم الدراســــة ـــــ للقيــــد كشـــــرط املقــــررات ـــــذه ــــ للنجـــــاح يليــــة تأ ســـــنة الطالــــب

ساعات ضمن املقررات ذه لھ تحسب وال للرسالة يل نامجال   .ال
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شــامل .3 امتحــان للطالــب الداخليــةComprehensive Examعقــد لالئحــة طبقــاً ــا ر تحر

شرط التخصص مجال لية   :لل

 للدرجات تراكمي ومتوسط بنجاح الدراسية املقررات الطالب عن CGPAاجتياز يقل  ال

2.333   

 للرسالة البح ح املق خطة يل عد  .و

 حصول حال للدرجاتو تراكمي تقدير ع من CGPAالطالب الطالب2.333أقل ع

الدرجات متوسط ن لتحس املقررات عض إعادة أو إضافية مقررات يل   .ال

  موضوعات يعاب اس ، وشموالً عمقاً الطالب قدرة قياس إ الشامل متحان دف

دف و املساندة الفرعية والتخصصات الرئ الطالبالتخصص قدرة قياس إ

من عليھ عرض ملا املناسبة لول ا اح واق تاج ست و والتحليل التأمل ع ية املن

أعضاء. أسئلة آراء بأغلبية الً مؤ غ أو الً مؤ لإلمتحان ائية ال الطالب يجة ن وتكون

نة  .ال

 يقرره ملا طبقاً الدكتوراه لدرجة الشامل متحان أداء آلية امعةتطبق ا   .مجلس

بتقــدير .4 بنجــاح الدراســية املقــررات الطالــب إجتيــاز عــنCGPAعــد يقــل وإال(  2.333ال

املقـــــــررات عـــــــض دراســـــــة إعـــــــادة أو إضـــــــافية مقـــــــررات ـــــــ يل ـــــ ــ ال الطالـــــــب ـــــــ ع وجـــــــب

الـــدرجات تقـــدير متوســـط ن ـــ) لتحســـ البح ح ـــ املق خطـــة يل ـــ ل بطلـــب الطالـــب يتقـــدم

الطالـــب. للرســـالة عـــرض يلو ـــ ب التقـــدم قبـــل للقســـم ســـيمنار ـــ ـــ البح ح ـــ املق خطـــة

القســـــم مجلـــــس ـــــ ع وعرضـــــھ للرســـــالة ـــــ البح ح ـــــ املق مجلـــــس. خطـــــة موافقـــــة حالـــــة ـــــ و

نــــــــة شـــــــكيل و جــــــــراءات إســـــــتكمال يــــــــتم للرســـــــالة ــــــــ البح ح ـــــــ املق خطــــــــة ـــــــ ع القســـــــم

  .شراف

للقـرار  .5 وفقـاً يـة جن اللغـة مسـتوي اجتيـاز الطالـب ـ مجلــسع مـن الصـادرة املنظمـة ات

املاجست دراسة أثناء الطالب يجتازه لم ما امعة   .ا

للـــــدرجات .6 تراكمـــــي بمتوســــط بالدرجـــــة اصــــة ا املقـــــررات جميــــع ـــــ الطالــــب نجـــــاح عــــد

CGPAعـن يقـل نتــائج2.333ال عـرض الطالـب يقـوم أن يجـوز الرســالة موضـوع مـن ـاء ن و

يقــــو  ســــيمينار صــــورة ــــ الرســــالةرســــالتھ صــــالحية ــــر بتقر بالتقــــدم ــــ الرئ املشــــرف ا عــــد م

كــم ا نــة شـكيل اح ــ إلق القســم مجلـس ــ ع العــرض طلـب مــع شــراف يئـة مــن موقعـة

الرســـالة ـــ ـــ. ع غ املشـــرف يقـــوم الطالـــب ـــ ع شـــراف نـــة أعضـــاء أراء إخـــتالف حالـــة ـــ و

اضــــــھ إع ب ســـــــ فيــــــھ شــــــرح تفصــــــي ــــــر تقر بكتابــــــة ـــــــراملوافــــــق تقر ــــــ ع التوقيــــــع عــــــدم ــــــ ع

املناسب القرار وإتخاذ الة ا بدراسة العلمي القسم قوم و   .الصالحية

الدرجة -7 متطلبات وجميع العلمية رسالتھ مناقشة يجتاز الذي للطالب الدكتوراه درجة تمنح

املعد أو التقدير يرصد وال لية ال مجلس وموافقة القسم مجلس اح اق ع بناءً لوذلك

الدكتوراه ادة ش للدرجات اكمي الطالب. ال ا إجتاز ال املقررات تقديرات ترصد ولكن

الطالب تقديرات   .Student Transcriptبيان
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  )19(مادة

  

  

  

  

  )19(مادة

الدراسية نامجالساعات   :لل

يدرس أن يجب الدكتوراه درجة ع الطالب يحصل ى درا24ل مقررات معتمدة ،ساعة سية

إ للرسالة24باإلضافة معتمدة ي. ساعة ما الدراسية املقررات  :وتتضمن

أساسية معتمدة18: (مقررات شمل) ساعة و ،:  

 العلوم وفلسفة البحث منا متقدم  Advanced research Methods and مقرر

Philosophy of Scienceبواقع معتمدة3،  .ساعات

 ح التحليل للبياناتمقرر ى 3بواقعStatistical Inference and Data Analyticsصا

معتمدة  .ساعات

 بواقع ، العام التخصص مجال القسم ا يقرر مقررات عة ل3أر ل معتمدة ساعات

ا  .م

ة إختيار معتمدة6: (مقررات  )ساعات

بواقع ن إختيار ن بتوجيھ3مقرر الطالب ما يحدد ، ما م ل ل اديمىساعات املرشد من

القسم خارج من قل ع ما أحد يكون أن فضل و ، للطالب الدقيق التخصص يخدم   .بما

  

امل املاجست التجارةبرامج لية   :ب

لية ال ا تمنح ال العلمية الدرجات إ ن التنفيذي ن للمدير عمال إدارة نية امل املاجست درجة ضيفت
أُ

ع رقمبناءاً الوزاري خ1065القرار   .28/6/2004بتار

يفاء إس يجب ن التنفيذي ن للمدير عمال إدارة نية امل املاجست درجة ع الطالب يحصل ي ساعة48ل

ة سكندر بجامعة املعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات بالئحة الواردة والقواعد الشروط و  .معتمدة

ال: أوالً عمالشروط إدارة نية امل املاجست لدرجة    :يل

امعات .1 ا إحدي من عادلھ ما أو قل ع جيد بتقدير التجارة وس الور الب درجة ع حاصالً يكون أن

أو ، ا ل معادلة درجة ع أو امعات ل ع املجلس من ا ف املع ية جن أو ة حاصالً أن املصر يكون

درجة أوع ة املصر امعات ا إحدي من قل ع جيد بتقدير آخر تخصص ا عادل ما أو وس الور الب

من عدد متحان إجتيازه شرط ا ل معادلة درجة ع أو امعات ل ع املجلس من ا ف املع ية جن

نامج لل وفقاً التكميلية   .املقررات

مقب .2 تقدير ع اصل ا للطالب التكميليةيجوز املقررات من عدد إجتياز س سا الل أو وس الور الب ول

بتقدير لية ال مجلس ا يحدد عمال+Cال إدارة نية امل املاجست لدرجة يل لل وذلك قل ع

ن التنفيذي ن  .للمدير

مدة .3 عديل لية ال ملجلس جوز و سنوات خمس عن تقل ال ة إدار ة خ لديھ يكون تقتأن حيثما ة ا

ذلك   .الظروف

ي .4 الثا الدرا والفصل ول الدرا للفصل ن مرت نامج بال القبول باب يع(يفتح والر ف ر قوم) ا و

لية ال مجلس ع ا وعرض القيد طلبات بالبت دارة  .مجلس

الدراسة: ثانياً   نظام

ية .1 نجل و ية العر ن باللغت نامج ال  .يقدم
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الطالبيت .2 إجتياز الدرجة ع صول ا رقم48طلب ق م و و بنجاح، معتمدة الالئحة3ساعة ذه من

مقرر  ل ل املعتمدة الساعات وعدد نامج بال تدرس ال  .املقررات

يخصص .3 ، نامج ال لطبيعة دراسة% 60نظراً تتضمن ال الفصلية لألعمال مقرر ل ل ائية ال الدرجة من

وأبحا املحاضراتحاالت أثناء املناقشات واملشاركة ة دور وإختبارات ميدانية ي. ث ا ال لإلختبار خصص و

الفصل املقرر % 40اية درجات إجما  .من

للدرجات .4 اكمي ال املتوسط عن درا فصل ل اية عالن حGPAيتم طالب ل عليھ حصل الذي

حص و املع الدرا الفصل اكمياية ال املتوسط إجما ان إذا امل املاجست درجة ع الطالب ل

عن يقل ال لھ نامج+Cللدرجات ال متطلبات يفاء إس  .عند

املادة .5 ورد ملا وفقاً والتقدير النقاط ساب إح ونظام مقرر ل الطالب أداء مستوي تحديد من) 7(يتم

الساعات بنظام العليا الدراسات ةالئحة سكندر بجامعة  .املعتمدة

مجلس .6 يحدده الطالب عدد من ي أد حد توافر عد إال ة ختيار املقررات من مقرر أي الدراسة بدء يتم ال

نامج ال    إدارة

  

املحاسبة امل املاجست درجة ع صول ل العامة   القواعد

لل عمال إدارة نية امل املاجست درجة ضيفت ليةأُ ال ا تمنح ال العلمية الدرجات إ ن التنفيذي ن مدير

رقم الوزاري بالقرار ع خ3323بناءاً   .11/8/2014بتار

 يفاء إس يجب املحاسبة نية امل املاجست درجة ع الطالب يحصل ي الشروط48ل و معتمدة ساعة

الساعات بنظام العليا الدراسات بالئحة الواردة ةوالقواعد سكندر بجامعة  .املعتمدة

املحاسبة: أوالً نية امل املاجست لدرجة يل ال   : شروط

ع .1 أو ية العر مصر ة ور جم جامعات إحدي من املحاسبة وس الور الب درجة ع حاصالً يكون أن

عام بتقدير بھ ف مع آخر علمي د مع من ا ل معادلة قل" جيد" درجة ق. ع جوز عو ن اصل ا بول

املتخصصة الدبلومات أحد ع حاصالً يكون أن شرط مقبول بتقدير املحاسبة وس الور الب درجة

عام بتقدير قل" جيد" املحاسبة  .ع

عام .2 بتقدير أخرى شعب من التجارة وس الور الب درجة ع اصليم ا قبول ،" جيد" يجوز قل ع

ح يكون أن عامشرط بتقدير املحاسبة املتخصصة الدبلومات أحد ع قل" جيد" اصالص  .ع

الدرجة .3 ع حصولھ عد العمل مجال قل ع ن ت س ملدة عملية ة خ املتقدم لدى يتوافر أن

و امعية  .ا

لية .4 ال مجلس يحدده الذي املستوى إ ية نجل الغة ير  .أن

الدراسةنظا: ثانياً   م

ية .1 نجل باللغة أو ية العر باللغة نامج ال  .يقدم

الطالب .2 إجتياز الدرجة ع صول ا املقررات48يتطلب املرفقة داول ا وتو بنجاح، معتمدة ساعة

مقرر  ل ل املعتمدة الساعات وعدد نامج بال تدرس  .ال

الفصلية% 60يخصص .3 لألعمال مقرر ل ل ائية ال الدرجة ميدانيةمن وأبحاث حاالت دراسة تتضمن ال

املحاضرات أثناء املناقشات واملشاركة ة دور الفصل. وإختبارات اية ي ا ال لإلختبار خصص % 40و

املقرر  درجات إجما  .من
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للدرجات .4 اكمي ال املتوسط عن درا فصل ل اية عالن حGPAيتم طالب ل عليھ حصل الذي

اكمي ال املتوسط إجما ان إذا امل املاجست درجة ع الطالب حصل و املع الدرا الفصل اية

عن يقل ال لھ نامج+Cللدرجات ال متطلبات يفاء إس  .عند

الئحة .5 ورد ملا وفقاً والتقدير النقاط ساب إح ونظام مقرر ل الطالب أداء مستوي تحديد يتم

العليا ةالدراسات سكندر بجامعة املعتمدة الساعات  .بنظام

الالئحة .6 ذه نص ا شأ يرد لم أمور أى لية بال العليا الدراسات الئحة تطبيق  .يتم

يحدده.  .7 الطالب عدد من ى أد حد توافر عد إال ة ختيار املقررات من مقرر أى الدراسة بدء يتم ال

مجلس اح إق ع بناء لية ال نامجمجلس ال   إدارة

  

عد عن التعليم بنظام سية الفر باللغة عمال إدارة املاجست درجة ع صول ل العامة   القواعد

املاجست*  درجة عمالأضيفت مع إدارة كة مش علمية كدرجة عد عن التعليم بنظام سية الفر باللغة

ال العلمية الدرجات إ سا بفر بواتيھ رقمجامعة الوزاري القرار ع بناءاً لية ال ا خ3484تمنح بتار

19/10/2010. 

نامج: أوالً بال يل ال   شروط

ي ما نامج ال الطالب لقبول ط   :ش

ضور -1 ل محددة سبة توافر شرط عدا فيما الآلئحة ذه ل وفقاً العليا بالدراسات لتحاق شروط يفاء   .اس

اختب-2 دإجتياز مع يحھ بت قوم و امعات ل الفرانكفونية الة الو بمراكز عقد والذى نامج بال القبول ار

يھ بوات بجامعة عمال   .إدارة

ن-3 امعت ا ق طر عن تقييمھ يتم والذى باملاجست يل ال ملف   استكمال

ادارة د ومع ة سكندر جامعة التجارة لية الطالب يل تم بجامعةعمو إختبارال اجتياز عد يھ بوات

نامج لل عد عن للتعليم ى و لك للموقع الدخول حقة من كون و الدراسية املصروفات وسداد القبول

ك س، )MOODLE(املش كونفرا الفيديو خالل من س التدر يئة أعضاء مع والتفاعل املحاضرات عة ومتا

لذلك املخصص ى و لك يد   .وال

الدرجة: انياًث ع صول ا    شروط

ي ما الدرجة ع صول ل ط   :ش

املعتمدة-1 التعليمية ية ورو الساعات من لعدد الطالب معتمدة 60يبلغ) ECTS(استكمال   ساعة

ى اال دراسية 9: موزعة فرعية( مقررات وحدات ا   ساعة 30بواقع) MODULESمقسمة

وفقاً وذلك رقممعتمدة ق بامل الوارد دول   .5ل

التطبيقى-2 للبحث ا م ة خ الستة ور الش تخصص تان، س الدرجة ع صول ل املحددة ة الف   . تبلغ

يھ-3 بوات وجامعة ة سكندر جامعة ق طر عن كة مش كدرجة الدرجة   .تمنح
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مار  ا امل املاجست درجة ع صول ل العامة دالقواعد التور وسالسل   ك

د التور وسالسل مارك ا امل املاجست برنامج يل ال  :شروط

بالقرار والصادرة لية، بال املعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات الئحھ الواردة الشروط إ باإلضافة

رقم خ686الوزارى امل3/4/2011بتار املاجست درجة لنيل للتقدم ط ش امل، املاجست برنامج

ي ما د التور وسالسل مارك   :ا

درجة-1 ع حاصالً املتقدم يكون   أن

ية جن و ة املصر امعات ا إحدى من وذلك عادلھ ما أو قل ع جيد عام بتقدير التجارة وس الور الب

معادل درجة ع أو امعات ل ع املجلس من ا ف ااملع ل س. ة سا الل درجة ع حاصالً يكون أن أو

امعات ا إحدى من قل ع جيد عام بتقدير آخر تخصص ا عادل ما أو القانون أو قوق ا

متحان إجتيازة شرط ا ل معادلة درجة ع أو امعات ل ع املجلس من ا ف املع ية جن و ة املصر

الت املقررات من نامجعدد ال ملتطلبات وفقاً   كميلية

خرى-2 العلوم قل ع جيد عام بتقدير س سا الل أو وس الور الب درجة ع ن اصل ا قبول ( يجوز

السابقة الفقرة الواردة ا) بخالف ف املع ية جن و ة املصر امعات ا إحدى إجتيازة، من شرط

التكم املقررات من عدد جيدإمتحان عام بتقدير لية ال مجلس ا يحدد ال نامج ال ملتطلبات وفقاً يلية

د التور وسالسل مارك ا امل املاجست لدرجة يل لل وذلك قل   .ع

ن-3 ت س عن تقل ال عمال مجال عمليھ ة خ لديھ يكون   .أن

مج-4 يحدده الذى املستوى إ ية نجل اللغة ير ليةأن ال   .لس

د التور وسالسل مارك ا امل املاجست برنامج الدراسة  :نظام

ية -1 نجل باللغة خر و ية العر باللغة ما أحد ن مسار خالل من نامج ال   .يقدم

الطالب -2 إجتياز الدرجة ع صول ا املقررات48يتطلب املرفقة داول ا وتو بنجاح، معتمدة ساعة

تدرس مقرر ال ل ل املعتمدة الساعات وعدد نامج  .بال

ميدانية% 60يخصص -3 وأبحاث حاالت دراسة تتضمن ال الفصلية لألعمال مقرر ل ل ائية ال الدرجة من

املحاضرات أثناء املناقشات واملشاركة ة دور الفصل. وإختبارات اية ى ا ال لإلختبار خصص % 40و

املقرر  درجات إجما   .من

الدراسات -4 الئحھ ورد ملا وفقاً والتقدير النقاط ساب وإح مقرر ل الطالب أداء مستوى تحديد يتم

ة سكندر جامعة التجارة لية ب املعتمدة الساعات بنظام   .العليا

عن -5 درا فصل ل الطالب ا يدرس ال املعتمدة الساعات عدد د يز  .ساعة12ال

ل -6 اية عالن للدرجاتيتم اكمى ال املتوسط عن درا الطالبCGPAفصل عليھ حصل الذى

اكمى ال املتوسط ان إذا امل املاجست درجة ع الطالب حصل و املع الدرا الفصل اية ح

عن اليقل نامج) +C(  للدرجات ال متطلبات يفاء إس  .عند

املقررات -7 من مقرر أى الدراسة بدء يتم يحددهال الطالب عدد من ى أد حد توافر عد إال ة ختيار

نامج ال مسئو اح إق عل بناء درا فصل ل بداية لية ال  .مجلس

د -8 التور وسالسل مارك ا امل املاجست نامج ل دارى و املا شراف ة ج لية ال مجلس   .يحدد

ا -9 عميد اح إق ع بناء لية ال مجلس ل منش ة وعضو برئاستة مجلساً لية يئة6ل أعضاء من أعضاء

ة ا ذوى عضاء ومن التخصص مجال لية بال س ف، التدر بتصر نامج ال إدارة مجلس ختص و
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امعية ا واللوائح ن القوان تنفيذ عن مسئوالً كون و واملالية، ة دار و العلمية شئونھ وإدارة نامج ال مور أ

تن عة واللوائحومتا ن القوان ذه حدود لية ال مجلس قرارات ة. فيذ دار و املالية اللوائح وتطبق

لية بال امل املاجست نامج ب اصة والبحوث، ا العليا للدراسات لية ال وكيل مع سيق بالت   .وذلك

ذ- -10 نص ا شأ يرد لم أمور أى لية بال العليا الدراسات الئحة تطبيق الالئحةيتم   ه

الضرائب امل املاجست درجة ع صول ل العامة   القواعد

الضرائب امل املاجست برنامج يل ال  :شروط

بالقرار والصادرة ، لية بال املعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات الئحھ الواردة الشروط إ باإلضافة

رقم خ686الوزارى امل،3/4/2011بتار املاجست برنامج امل املاجست درجة لنيل للتقدم ط ش

ي ما  :الضرائب

من-1 وذلك عادلھ ما أو قل ع جيد عام بتقدير التجارة وس الور الب درجة ع حاصالً املتقدم يكون أن

ام ل ع املجلس من ا ف املع ية جن و ة املصر امعات ا اإحدى ل معادلة درجة ع أو أن. عات أو

إحدى من قل ع جيد عام بتقدير آخر تخصص ا عادل ما أو وس الور الب درجة ع حاصالً يكون

شرط ا ل معادلة درجة ع أو امعات ل ع املجلس من ا ف املع ية جن و ة املصر امعات ا

ا املقررات من عدد متحان نامجإجتيازة ال ملتطلبات وفقاً   .لتكميلية

عمال-2 مجال ن ت س عن تقل ال عملية ة خ لديھ يكون   .أن

لية-3 ال مجلس يحدده الذى املستوى إ ية نجل اللغة ير   .أن

الضرائب امل املاجست برنامج الدراسة  :نظام

باللغ -1 ما أحد ن مسار خالل من نامج ال يةيقدم نجل باللغة خر و ية العر  .ة

الطالب -2 إجتياز الدرجة ع صول ا املقررات48يتطلب املرفقة داول ا وتو بنجاح، معتمدة ساعة

مقرر  ل ل املعتمدة الساعات وعدد نامج بال تدرس  .ال

و % 60يخصص -3 حاالت دراسة تتضمن ال الفصلية لألعمال مقرر ل ل ائية ال الدرجة ميدانيةمن أبحاث

املحاضرات أثناء املناقشات واملشاركة ة دور الفصل. وإختبارات اية ى ا ال لإلختبار خصص % 40و

املقرر  درجات إجما   .من

الدراسات -4 الئحھ ورد ملا وفقاً والتقدير النقاط ساب وإح مقرر ل الطالب أداء مستوى تحديد يتم

املع الساعات بنظام ةالعليا سكندر جامعة التجارة لية ب  .تمدة

للدرجات -5 اكمى ال املتوسط عن درا فصل ل اية عالن حCGPAيتم الطالب عليھ حصل الذى

للدرجات اكمى ال املتوسط ان إذا امل املاجست درجة ع الطالب حصل و املع الدرا الفصل اية

عن يفاء) +C (  اليقل إس نامجعند ال  .متطلبات

عن -6 درا فصل ل الطالب ا يدرس ال املعتمدة الساعات عدد د يز  .ساعة12ال

يحدده -7 الطالب عدد من ى أد حد توافر عد إال ة ختيار املقررات من مقرر أى الدراسة بدء يتم ال

نامج ال مسئو اح إق عل بناء درا فصل ل بداية لية ال  .مجلس

الضرائب -8 امل املاجست نامج ل دارى و املا شراف ة ج لية ال مجلس  .يحدد

من -9 ة وعضو برئاستة مجلساً لية ال عميد اح إق ع بناء لية ال مجلس ل يئة6ش أعضاء من أعضاء

ة ا ذوى عضاء ومن التخصص مجال لية بال س ب، التدر نامج ال إدارة مجلس ختص فو تصر

امعية ا واللوائح ن القوان تنفيذ عن مسئوالً كون و واملالية، ة دار و العلمية شئونھ وإدارة نامج ال مور أ
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واللوائح ن القوان ذه حدود لية ال مجلس قرارات تنفيذ عة ة. ومتا دار و املالية اللوائح وتطبق

لية بال امل املاجست نامج ب اصة بال، ا والبحوثوذلك العليا للدراسات لية ال وكيل مع سيق  .ت

الالئحة -10 ذه نص ا شأ يرد لم أمور أى لية بال العليا الدراسات الئحة تطبيق   .يتم

  

ن التنفيذي ن للمدير عمال إدارة نية امل الدكتوراه درجة ع صول ل العامة   القواعد

إدارة نية امل الدكتوراه درجة ضيفت ليةأُ ال ا تمنح ال العلمية الدرجات إ ن التنفيذي ن للمدير عمال

رقم الوزاري بالقرار ع خ4383بناءاً   .25/9/2014بتار

يل ال   :شروط

ا عادل ما أو عمال إدارة نية امل املاجست أو عمال إدارة املاجست درجة ع اصل ا الطالب يقبل

ام ا إحدي عمالمن إدارة نية امل الدكتوراه نامج ب للدراسة امعات ل ع املجلس من ا ف املع عات

نامج بال القبول شروط إستو إذا ن التنفيذي ن  .للمدير

نامج ال إدارة من ة املطلو والنماذج ندات املس افة الطالب ستو  .أن

س خمس عن تقل ال ة إدار ة خ لديھ يكون  .نواتأن

نامج بال لإللتحاق ة املطلو صية ال واملقابلة القبول إختبارات الطالب يجتاز  .أن

عادل ية نجل اللغة مستوى الطالب يجتاز إختبار500أن إختبار6أوTOFELدرجة  .IELTSدرجات

املرشد عتمده و مقررات يل نموذج مأل و املناسبة املقررات الطالب التنفيذييختار واملدير اديمي

نامج  .لل

لھ الدراسية املقررات وحساب ضور با للطالب سمح ى ل أسا شرط يل  .ال

املقررة املواعيد خالل الدراسية الرسوم سداد عد إال مقرر أي الً م الطالب عت  .ال

ا سبوع اية قبل يل ال إجراءات اء بإ يقوم ال الذي سبوعالطالب أو يع والر ف ر ا فص من ي لثا

املحاضرات حضور لھ يحق ال الصيفي الفصل من  .ول

ول الدرا للفصل ما أحد اً سنو ن مرت نامج بال القبول باب ف(يفتح ر الدرا) ا الفصل والثانية

ي يع(الثا طلبات) الر بالبت نامج الل إلدارة التنفيذية نة ال ليةوتقوم ال مجلس ع ا وعرض   القيد

  

نية امل الدكتوراه التجارةبرامج لية   :ب

الدراسية نامجالساعات   :لل

من نامج ال دراسة6يتكون الطالب ا ف ستكمل دراسية بواقع16فصول باإلضافة48مقرر معتمدة ساعة

بواقع رسالة تقديم ع12إ الدراسة ة ف تقل أال ع معتمدة سنواتساعة ثالث   ن
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العلمية التجارةبقسام   :لية

القسم / كود

Code  

Specialization الشعبة/التخصص  Departement م القسم 

0301 General 

Business Path 

عام  مسار

Business 

Adminstration 

 

عمال  إدارة

 

1 

Marketing Path ق سو ال  مسار

Finance Path ل التمو  مسار

Human 

Resources Path 

ة شر ال املوارد  مسار

 

واملراجعة  0302  2 املحاسبة Accounting املحاسبة

0303   Public finance العامة  3 املالية

0304   Mathematical , 

Statistical and 

Insurance 

اضة والر حصاء

نتأوال مــ  

4 

035    

Information 

Systems 

املعلومات نظم

ليةوا اسبات  

5 
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العلمية والدرجات التجارةالدبلومات لية    ب

     :الدبلومات:أوالً

  :التخصصيةالدبلومات

الساعات عدد
 املعتمدة
Credit 
Hours 

الكودي الرقم
نامج  لل
Code 

العلمي القسم
ا ل ع  التا

Department 
Diploma م الدبلومة.  

30 

01 

 

 

عمال  إدارة

 

Business 

Adminstration 

Business 

Policies 

السياسات

ة دار  

 

ة دار  العلوم

1 

30 

Human 

Resources 

Management 

املوارد إدارة

ة شر  ال
2 

30 Marketing ق سو  3 ال

30 
Finance & 

Investment 

ل التمو

ثمار س  و
4 

 
Supply Chain 

Management 

العمليات إدارة

د التور  وسالسل
5 

30 

Hospital and 

Health care 

Management 

إدارة

شفيات املس

ية ال  والرعاية

6 

30 

02 

 املحاسبة

 

Accounting 

Financial 

Accounting 
املالية  املحاسبة

 

الدراسات

ية  املحاس

 

7 

30 

Accounting in 

Financial 

Institutions 

املحاسبة

املالية  املؤسسات
8 

 Auditing 
املراجعة

ارجية  ا
9 

 
Internal 

Auditing 

املراجعة

 الداخلية
10 

 

Costs and 

Management 

Accounting 

اليف الت

واملحاسبة

ة   دار

11 

30 

Accounting and 

Information 

Technology 

املحاسبة

وتكنولوجيا

 املعلومات

 

12 
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الساعات عدد
 املعتمدة
Credit 
Hours 

الكودي الرقم
نامج  لل
Code 

العلمي القسم
ا ل ع  التا

Department 
Diploma م الدبلومة.  

30 

05  

Tax Stidies 
الدراسات

ية  الضر

 

قتصاد

 العام

13 

30 Custom Studies 
الدراسات

مركية  ا
14 

 

Economic and 

Social 

Feasibility 

Studies 

دوي ا دراسات

قتصادية

جتماعية  و

15 

30   Data Science البيانات  علوم

حصاء

اضة والر

ن  والتأم

16 

 

     :والدكتوراه املاجستدرجات:ثانياً

السا عاتعدد

 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

ع التا العلمي القسم

ا  ل

Department  

M.SC./Ph.D. الدكتوراه/املاجست  

 

.م  

 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه

48 
اعمال 01 01 36  Business  ادارة

Administration 

اعمال  1 ادارة

 2 املحاسبة Accounting  املحاسبة 02 02 36 48

العام   05 05 36 48 قتصاد  3 

التطبيقي Applied Statistics احصاء 06 06 36 48 حصاء  4 

48 
علوماتاملنظم 07 07 36

ة  دار  

 Management 

Information Systems 

علوماتاملنظم

ة  دار  

5 
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: امل :املاجست ثالثاً  

الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

ع التا العلمي القسم

ا  ل

Department  

Executive Master امل .م املاجست  

48 

عمال إدارة 01  

Executive Master of 

Business Administration 

ن عمال إدارة  للمدير

ن  التنفيذي

1 

60 

Master Administration des 

Entreprises (MAE) à 

distance 

باللغة عمال إدارة

بنظام سية الفر

عد عن  التعليم

2 

42 
02 

 املحاسبة
Executive Master of 

Accounting 

املحاسبة   

 

3 

 Executive Master of الضرائب 03 48

Taxation 

 4 الضرائب

مارك 03 48  Executive Master of ا

Customs and Supply Chain 

و  مارك سالسلا

د  التور

5 

 

نية: امل عاً  :الدكتوراه  را

الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

ا ل ع التا العلمي  القسم

Department  

Executive Doctor امل .م املاجست  

عمال إدارة 01 60  

Executive Doctor of 

Business 

Administration 

 مالع إدارة 

ن  للمدير

ن  التنفيذي

1 
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يديالعنوان غداد: ال بك-ش ة–محرم  .سكندر

ة21511: يديالرقمال  .سكندر
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  :مقدمة

لية ال شاء إ خ  :تار

رقم القانون بموجب العلوم لية ت ش عام32أ عام19املوافق1942أغسطس رجب كواحدة1361من ـ

ة سكندر جامعة ا تضم انت ال ليات ال أو سابقاً (من ول يوم). فاروق لية ال الدراسة بدأت 12وقد

ر ثم1942أكتو والتجارة قوق وا داب ليات مع الطب لية لطالب عدادية للدراسات وقسم و بالسنة

السنوات ة خ الثالثة ليات ال لية1943،1944،1946نقلت استقلت ذلك و أخرى أماكن إ التوا ع

عام العباسية مدرسة بمب تية1946العلوم العلمية الدرجات تمنح لية ال انت و ،:-  

o العلوم العامة وس الور الب   .درجة

o العلوم اصة ا وس الور الب   .درجة

o العليا الدراسات   .                         دبلوم

o املختلفةدرج التخصصات العلوم املاجست   .ة

o املختلفة التخصصات الفلسفة الدكتوراه  .درجة

أقسام ستة لية ال دأت اضيات: و الر والتطبيقية(قسم علم)البحتة النبات، علم الكيمياء، ياء، الف ،

د مع وجود إ باإلضافة يولوجيا ا يوان، الصناعية(ا إنماال) الكيمياء مستقل، ان م لھ يكن لم ذي

م مدرجا املحاضرات حضرون و لية بال والكيمياء ياء الف معامل طلبتھ ستخدم و لية، ال إدارة بع ي   .  ان

ي مبا عدة لية لل أصبح فقد ا الطالب عدد ادة وز لية ال لتطور بك: ونظراً محرم الرئ(مب ،)املب

أ الذي الشاط عام1963عاممب أ الذي ة ر ا ق طر مب الكيمياء( 1989ثم قسم يضم

ة النوو ياء الف عام) ومعامل افتتاحھ تم الذي باألنفو البحار علوم قسم اً   .1997وأخ

أقسام سعة ن لية ال اضيات: وتضم ياء–الر يولو–الكيمياء–الف وامليكرو علم–النبات

يوان يولوجيا –ا البحار–ا ة–علوم يو ا ئة–الكيمياء الب   .علوم

ة   :الرؤ

ساسية العلوم والبحث التعليم مجال رائدة مؤسسة تكون أن إ ة سكندر جامعة العلوم لية تتطلع

ودوليا وإقليميا محليا، للتم ومركزا املجتمع دمة   .والتطبيقية
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  :الرسالة

ن ج خــر إجــراءإعــداد ــ ع م قــدر بجانــب العمــل ســوق احتياجــات لتلبيــة العلــوم مجــال ــ عاليــا كفــاءة ذوي

الوطنية التنمية لدعم وتطبيقية اديمية أ والـتعلم. بحوث التعلـيم ـ ـ التم بتحقيق لية ال م تل بذلك وإيمانا

ا القطاعــات مــع وشــراكة عــاون روابــط نــاء و مبتكــرة، بــرامج وعــرض تصــميم خــالل فــرصمــن لضــمان ملختلفــة

املجتمـــــع تخــــدم ديناميكيــــة كمؤسســــة ليــــة ال دور وتفعيــــل ــــم مع مســــتمرة عالقــــة حتفــــاظ و ن ــــرج ل عمــــل

والدو قليمي التعاون ع تحرص كما يا ي و واجتماعيا وصناعيا   .تكنولوجيا

العلوم لية ب دد ا للطالب القبول   :قواعد

للدراسا املوحدة العامة القواعد بع معت الدليل ذا صدر وردت وال املعتمدة الساعات بنظام العليا ت

و العلوم لية ل املعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات الئحة ورد كما تية املواد نص   :تطبيق

مادة

)5(  

املجلس .1 من ا ف املع امعات ا إحدى من وس الور الب درجة ع اصل ا الطالب يقبل

برنامجع ل ب القبول شروط أستو إذا العليا الدراسات امج ب للدراسة امعات   .ل

ملجموعة .2 انت سواء حده ع علمى قسم ل ا يضع ال ختيار شروط الطالب ستو ان

ومجلس املختص القسم مجلس موافقة ع يحصل وان ا بذا تدرس حالة ل ل او الطالب من

لية   ال

ال .3 ستو العلياأن الدراسات إدارة ة املطلو والنماذج ندات املس   .طالب

الدراسية .4 املقررات من مقرر أول يل خ تار من يبدأ الطالب يل خ   .تار

اديمي .5 املرشد من عتمده و مقررات يل نموذج مأل و املناسبة املقررات الطالب يختار

للدراسات لية ال ووكيل القسم مجلس س والبحوثورئ   .العليا

لھ .6 الدراسية املقررات وحساب ضور با للطالب سمح ي ل أسا شرط يل   .ال

املقررة .7 املواعيد خالل الدراسية الرسوم سداد عد إال مقرر أي الً م الطالب عت   .ال

ا .8 فص من ي الثا سبوع اية قبل يل ال إجراءات اء بإ يقوم ال الذي فالطالب ر

املحاضرات حضور لھ يحق ال الصيفي الفصل من ول سبوع أو يع   .والر

ع صول ا العلياقواعد الدراسات   دبلومة

مادة

)12(  

يل ال   :شروط

الواردة للشروط باإلضافة العليا الدراسات دبلومات من أي لنيل الطالب يل ماي ط ش

  ):5(املادة

ع .1 حاصالً يكون عأن املجلس من ا ف املع امعات ا إحدى من وس الور الب درجة

امعات   .ل

درجة .2 ع اصل ا الطالب يل قبول القسم مجلس توصية ع بناءً لية ال ملجلس يجوز

ال التكميلية الدراسية املقررات من عدداً بنجاح اجتيازه عد التخصص غ وس الور الب

ال مجلس ا وسيحدد الور الب مستوي املختص التكميلية. قسم املقررات عدد يتجاوز ال بحيث

ساسية للمقررات سابق متطلباً تكون أال شرط مقررات عة أر عة .عن أر عن ا اد ز حالة و

الدبلومة مقررات يل ل كشرط املقررات ذه للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق ، مقررات

ذ لھ تحسب نامجوال ال ساعات ضمن املقررات   .ه
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مادة

)13(  

نامج: لل الدراسية  الساعات

التا .1 ا بيا املعتمدة الساعات من عدد يدرس أن يجب الدبلومة ع الطالب يحصل ي   :ل

 24نية امل الدبلومة ع صول ل معتمدة  .ساعة

 30التخصصية الدبلومة ع صول ل معتمدة   .ساعة

وامل .2 التقدير رصد عنو يقل ع الدبلومة ادة ش للدرجات اكمي ال   .2.333عدل

لدرجة .3 دراستھ إلستكمال يل ال لھ اليحق نية امل الدبلومة ادة ش ع اصل ا الطالب

اديمي  . التخصص املاجست

لدرجةاما دراستھ استكمال لھ فيجوز التخصصية الدبلومة ادة ش ع اصل ا الطالب

واعتماداملاجس املختص القسم مجلس موافقة عد وذلك التخصص ذات اديمي ت

الدرجة يل بال اصة ا الشروط يفاء وإس لية ال   .مجلس

ع صول ا املاجستقواعد   درجة

مادة

)14(  

يل ال  :شروط

الواردة للشروط باإلضافة املاجست لدرجة الطالب يل ي ما ط   ):5(مادهش

ع .1 جيد عام بتقدير التخصص فرع عادلھ ما أو وس الور الب درجة ع حاصالً يكون أن

للدرجات اكمى ال التقدير نقاط بمتوسط أو عنCGPAقل إحدى) 2.333(اليقل من

امعات ل ع املجلس من التخصص فرع ا ف املع امعات   .ا

ع .2 بناء لية ال ملجلس الطالبيجوز يل قبول املختص القسم مجلس اح اق

من عدداً بنجاح اجتيازه عد وذلك التخصص فرع غ وس الور الب درجة ع اصل ا

وس الور الب مستوى التكميلية الدراسية القسم املقررات ا يرا ال التخصصية الدبلومة أو

ة التكميلية. ضرور املقررات عدد اليتجاوز سابقابحيث متطلباً تكون أال شرط مقررات عة أر عن

للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و ساسية ذه للمقررات

نامج ال ساعات ضمن املقررات ذه لھ والتحسب املاجست مقررات يل ل كشرط   .املقررات

ال .3 مقبول تقدير ع اصل ا الطالب املاجستع لدرجة يل ال رغب و وس الور ب

عن اليقل بتقدير الدراسة مجال تخصصية دبلومة ع صول ا إما لية ال لالئحة 2.333طبقاً

لية ال ا تحدد تكميلية مقررات اجتياز الطالب ع لية بال تخصصية دبلومة وجود عدم حالة و

متو  بتقدير القسم مجلس اح إق ع تراكميبناءاً عنCGPAسط حكم 2.333اليقل طبق و

املادة حكم التكميلية الالئحة2البند12املقررات ذه   .من

مادة

)14(  

بتقدير .4 بنجاح الدراسية املقررات الطالب اجتياز عنCGPAعد ع( 2.333اليقل وجب وإال

ل املقررات عض يل إعادة أو إضافية مقررات يل ال تقديرالطالب متوسط ن تحس

الطالب-)الدرجات يتقدم أن جوز و للرسالة البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب يتقدم

بتقدير بنجاح ساسية املقررات اجتيازه عد للرسالة البح ح املق خطة يل ل  بطلب

CGPA عن   .2.333اليقل
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سيمينار  .5 للرسالة البح ح املق خطة الطالب موضوععرض يل ب التقدم قبل للقسم

القسم مجلس ع وعرضھ للرسالة. الرسالة البح ح املق ع القسم مجلس موافقة حالة و

شراف نة شكيل و جراءات إستكمال   .يتم

امعة .6 ا مجلس من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية جن اللغة مستوي اجتياز الطالب   .ع

نجا .7 للدرجاتعد تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب CGPAح

عن صورة2.333اليقل رسالتھ نتائج عرض الطالب يقوم الرسالة موضوع من اء ن و

يئة من موقعاً الرسالة صالحية ر بتقر بالتقدم ا عد الرئ املشرف يقوم سيمينار

مجلس ع العرض طلب مع الرسالةشراف ع كم ا نة شكيل اح إلق . القسم

بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء إختالف حالة و

القسم قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع ع اضھ إع ب س فيھ شرح تفصي ر تقر

املناسب القرار وإتخاذ الة ا بدراسة   .العلمي

ق .8 جب املجالتو أحد واحد علمي بحث شر قبول او شر مايفيد بتقديم الطالب يام

املحلية أو الدولية املؤتمرات ألحد امل شر صورة أو املحكمة املحلية أو الدولية

واملناقشة كم ا نة شكيل اح إلق   .كشرط

عد .9 و الدرجة متطلبات يجتازون الذين للطالب املاجست درجة متمنح رسال مناقشة

للدرجات اكمي ال املعدل أو التقدير واليرصد ن، املحكم نة بواسطة ا وإجاز العلمية

تقديرات بيان الطالب ا اجتاز ال املقررات تقديرات ترصد ولكن املاجست ادة ش

املاجستStudents Transcriptالطالب ادة ش للدرجة الدقيق التخصص   . ُوذكر

مادة

)15(  

نامج: لل الدراسية  الساعات

أن .1 يجب ة سكندر جامعة العلوم لية من العلوم ماجست درجة ع الطالب يحصل ي ل

ا35يدرس م معتمدة إ27ساعة باإلضافة دراسية مقررات معتمدة معتمدة8ساعة ساعات

  .للرسالة

اجتياز عد الطالب عليھ فيحصل امل املاجست عن30 أما اليقل تراكمي بمعدل معتمدة ساعة

بح2.333 مشروع عمل الطالب قيام ضرورة إ معتمدة2باإلضافة   ساعة

ع صول ا الدكتوراهقواعد   درجة

مادة

)18(  

يل: ال  شروط

ماده الواردة للشروط باإلضافة الفلسفة دكتوراه لدرجة الطالب يل التا ط   ): 5(ش

ي .1 اأن ف املع امعات ا إحدى من التخصص فرع العلوم ماجست درجة ع حاصالً كون

امعات ل ع املجلس   .من
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ع .2 اصل ا الطالب يل قبول املختص القسم مجلس اح اق ع بناء لية ال ملجلس يجوز

املق من عددا بنجاح إجتيازه عد وذلك التخصص فرع غ املاجست الدراسيةدرجة ررات

بحيث ة ضرور القسم ا يرا وال املاجست أو الدبلوم أو وس الور الب مستوى التكميلية

للمقررات سابقا متطلبا تكون أال شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقررات عدد اليتجاوز

للنجاح ساسية يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة ذهو

املقررات ذه لھ تحسب وال للرسالة يل ال أو يدية التم الدراسة للقيد كشرط املقررات

نامج ال ساعات   .ضمن

شامل .3 امتحان للطالب تحددهComprehensive Examعقد ملا طبقاً اً وشفو ا ر تحر

شرط التخصص مجال لية لل الداخلية   :الالئحة

 املقررات الطالب للدرجاتاجتياز تراكمي ومتوسط بنجاح عن CGPAالدراسية  اليقل

للرسالة2.333 البح ح املق خطة يل عد   .و

 للدرجات تراكمي تقدير ع الطالب حصول حال من CGPAو الطالب2.333أقل ع

الدرجات متوسط ن لتحس املقررات عض إعادة أو إضافية مقررات يل   .ال

 ا متحان موضوعاتدف يعاب اس وشموالً عمقاً الطالب قدرة قياس إ لشامل

املساندة الفرعية والتخصصات الرئ ية. التخصص املن الطالب قدرة قياس إ دف و

وتكون أسئلة من عليھ عرض ملا املناسبة لول ا اح واق تاج ست و والتحليل التأمل ع

مؤ  لإلمتحان ائية ال الطالب يجة نةن ال أعضاء أراء باغلبية الً مؤ غ أو   .الً

 امعة ا مجلس يقرره ملا طبقاً الفلسفة دكتوراه لدرجة الشامل متحان أداء آلية   .تطبق

بتقدير .4 بنجاح ساسية الدراسية املقررات الطالب إجتياز عنCGPAعد وإال( 2.333اليقل

أ إضافية مقررات يل ال الطالب ع نوجب لتحس املقررات عض دراسة إعادة و

الدرجات تقدير ح) متوسط املق الرسالة موضوع يل ل بطلب الطالب أن. يتقدم جوز و

إجتيازه عد ح املق الرسالة موضوع يل ل بطلب الطالب بنجاح% 50يتقدم املقررات من

عنCGPAبتقدير البح. 2.333اليقل ح املق خطة الطالب عرض قبلو للقسم سيمنار

القسم مجلس ع وعرضھ الرسالة موضوع يل ب القسم. التقدم مجلس موافقة حالة و

شراف نة شكيل و جراءات إستكمال يتم الرسالة موضوع ح مق   .ع

امعة .5 ا مجلس من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية جن اللغة مستوى اجتياز الطالب ع

ي املاجستمالم دراسة أثناء الطالب   .جتازه

للدرجات .6 تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح CGPAعد

عن صورة2.333اليقل رسالتھ نتائج عرض الطالب يقوم الرسالة موضوع من اء ن و

القسم مجلس ع الرسالة صالحية ر بتقر التقدم قبل   .سيمينار

تفصيو .7 ر تقر بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء إختالف حالة

الة ا بدراسة العلمي القسم قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ إع ب س فيھ شرح

ن علمي ن بحث شر مايفيد بتقديم الطالب قيام جب و املناسب القرار مايمكن(وإتخاذ أحد يكون أن

شر ال الدولية) مقبول املؤتمرات ألحد امل شر صورة أو املحكمة املحلية أو الدولية املجالت أحد
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واملناقشة كم ا نة شكيل اح إلق كشرط املحلية   .أو

وذ الدرجة متطلبات وجميع العلمية رسالتھ مناقشة يجتاز الذي للطالب الفلسفة دكتوراه درجة لكتمنح

للدرجات اكمي ال املعدل أو التقدير واليرصد لية ال مجلس وموافقة القسم مجلس اح اق ع بناءً

الدقيق التخصص يذكر ولكن الفلسفة دكتوراه ادة صد. ش ف الطالب ا إجتاز ال املقررات تقديرات أما

الطالب تقديرات   .Student Transcriptبيان

مادة

)19(  

نامج: لل الدراسية  الساعات

يدرس أن يجب ة سكندر جامعة العلوم لية من الفلسفة دكتوراه درجة ع الطالب يحصل ي ساعة42ل

ا م إ18معتمدة باإلضافة دراسية مقررات معتمدة للرسالة24ساعة معتمدة   .ساعات

العلوم: لية ب العلمية قسام  

القسم / كود

Code  

Specialization  الشعبة/صالتخص  Departement  م القسم 

01 Pure Mathematics البحتة اضيات  الر

 Mathematics 

and Computer 

Science 

اضيات الر

اسب ا وعلوم

  

 

1 

Applied 

Mathematics 
التطبيقية اضيات  الر

Statistics حصاء  

Computer Science  اسب ا  علوم

02 
Nuclear Physics 

ة النوو ياء الف

شعاعية  و

Physics 
ياء   الف

 

2 

Solid State Physics وامد ا ياء  ف

Atomic and 

Molecular Physics 

ة الذر ياء الف

ية ز  وا

Theoretical Physics ة النظر ياء  الف

Biophysics ة يو ا ياء  الف

03 Non-Organic 

Chemistry 
ةالالكيمياء العضو  

Chemistry 
  الكيمياء

 

3 

Organic Chemistry  ة العضو  الكيمياء

 

04 

Plant Physiology النبات  فسيولوجيا

 Botany and 

Microbiology 

النبات

يولو   وامليكرو

 

4 

Phycology الطحالب 

Cytology and 

Genetics 
والوراثة لية  ا
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القسم / كود

Code  

Specialization  الشعبة/صالتخص  Departement  م القسم 

Palynology and 

Taxonomy 

يف التص

 والبالينولو

Plant Ecology النباتية ئة  الب

Microbiology يولو  امليكرو

 

 

 

05 

Physiology فسيولو 

 Zoology 
يوان ا   علم

 

5 

Invertebrates and 

Parasitology 

ات الالفقار

 والطفيليات

Cell Biology, 

Histology and 

Genetics 

ليةبيول ا وجيا

والوراثة ة  و

Animal Ecology يوانية ا ئة  الب

Comparative 

Anatomy and 

Embryology 

املقارن ح شر ال

جنة  و

Entomology شرات ا  علم

Molecular Biology ية ز ا  البيولوجيا

06 Applied Geology التطبيقية يولوجيا  ا

Geology 
  يولوجياا

 

6 

Sedimentary Rocks 

and Paleontology 

الرخوة ور ال

ات فر  وا

Hard Rocks and 

Geochemistry 

الصلبة ور ال

يوكيمياء  وا

Geophysics ياء يوف  ا

07 Physical 

Oceanography 
الطبيعية البحار  علوم

 Oceanography 
البحار   علوم

 

7 

Marine Chemistry 
البحار علوم

 الكيميائية

Biological 

Oceanography 

البحار علوم

 البيولوجية

Geological 

Oceanography 

البحار علوم

يولوجية  ا

08 Biochemistry ة يو ا ة Biochemistry  الكيمياء يو ا  8  الكيمياء

09 Environmental ئة الب ئة Environmental  علوم الب  9  علوم
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القسم / كود

Code  

Specialization  الشعبة/صالتخص  Departement  م القسم 

Sciences Sciences  

العلمية والدرجات العلومالدبلومات لية   ب

  أوالً :الدبلومات:

نية: امل  1- الدبلومات

الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department 

Diploma  م  الدبلومة.  

24 
0401201 

 

وعلوم اضيات الر

اسب  ا

Mathematics 

and Computer 

Science  

Computer Science  اسب ا  1  علوم

ياء 0402201 24 شعاعية Physics Radiation Physics الف ياء  2 الف

24 
0403201 

 
  الكيمياء

Chemistry  

  

 

Analytical 

Chemistry 
التحليلية  3 الكيمياء

24 0403203 
Applied Organic 

Chemistry 

ة العضو الكيمياء

  التطبيقية

 

4 

24 0403204 
  

 
Petrochemicals ات وكيماو  5 الب

24 0408201 
ة يو ا  الكيمياء

Biochemistry 

Analytical 

Biochemistry 

ة يو ا الكيمياء

  التحليلية
6 

: التخص  2-الدبلوم

الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

العلميال قسم

ا ل ع  التا

Department 

Diploma م  الدبلومة.  

28 0407301 
البحار   علوم

Oceanography 
Oceanography البحار  علوم

1 

املاجست:ثانياً  :والدكتوراه درجات

املعتمدة   الساعات

Credit Hours 
نامج لل الكودي   الرقم

Code 
العلمي القسم

ا ل ع   التا

Department  

M.SC./Ph.D. 
 /املاجست

 الدكتوراه
  .م

 ماجست  دكتوراه  ماجست  دكتوراه



 

 

 
 

81 

اضيات 0401501 0401801 35 42 الر

اسب ا  وعلوم

Mathematics 

and Computer 

Science 

Mathematics اضيات  1 الر

42 35 0401802 0401502 Statistics 3 حصاء  

42 35 0401803 0401503 
Computer 

Science 
اسبعلو  ا  4 م

42 35 0402801 0402501 
ياء  الف

Physics 
Physics ياء   5 الف

42 35 0403801 0403501 
 الكيمياء

Chemistry 

Non-Organic 

Chemistry 

الكيمياء

ة  الالعضو
10 

42 35 0403802 0403502 
Organic 

Chemistry 

الكيمياء

ة  العضو
12  

النبات 0404503 0404801 35 42

 يولووامليكرو 

Botany and 

Microbiology 

Botany 13 النبات 

42 35 0404802 0404504 Microbiology يولو   18  امليكرو

42 35 0405801 0405501 
يوان ا  علم

Zoology 
Zoology يوان ا   19 علم

يولوجيا 0406501 0406801 35 42  ا

Geology 

Geology يولوجيا  26 ا

42 35 0406802 0406502 Geophysics ياء يوف  29 ا

42 35 0407801 0407501 
البحار  علوم

Oceanography  
Oceanography البحار  30 علوم

42 35 0408801 0408501 
ة يو ا   الكيمياء

Biochemistry 
Biochemistry 

الكيمياء

ة يو  ا
34  

42 35 0409801 0409501 

ئة الب   علوم

Environmental 

Sciences 

Environmental 

Sciences 
ئة الب   35 علوم
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املاجست: ثالثاً  امج: درجات املتخصصة ال ديدة   :ا
 

  

عاً  امل:را املاجست   :درجات

الساعات

 املعتمدة

Credit Hours 

الرقم

الكودي

نامج   لل

Code 

ا ل ع التا العلمي   القسم

Department   
Professional Master امل   .م  املاجست

البحار  32 علوم ي Aqauaculture قسم املا راع  1 س

24   Petroleum Geology 
يولوجياج

ول  الب
2 

32    
Safety, Health and 

Environement 

ة وال السالمة

ئة والب نية  امل
3  

24  

ن ب قسمي(الدبلومة

الكيمياء الكيمياء،

ة يو  )ا

Forensic Chemistry 
الكيمياء

 الشرعية
10  

32  
اضيات وعلوم الر

اسب  ا

Intelligent 

Computers & 

Information Security 

اسباتا

وامن الذكية

 املعلومات

4  

32  
يولوجيا  ا

Natural Gas الطبي   5 الغاز

32  Geophysics ياء   6 جيوف

الفلسفة دكتوراه درجة تمنح ال التخصصات جميع العلوم دكتوراه درجة   تمنح

  

الدراسة  نظام
Credit 

hours/ ECTS 

الكودي الرقم
نامج   لل
Code 

العلمي القسم
ا ل ع   التا

Department   
M.Sc. م  املاجست.  

96   ECTS 0400601 -  

French E-Master of 
NeuroBiology-  in 

collaboraton with AUF 

عصاب  بيولوجيا ماجست
التعليم بنظام الفر
مع بالتعاون ي و لك

امعية ا الة الو
 AUFللفرانكوفونية

36 

120  ECTS 0400602 - 

Euro– Mediterranean 
Master of 

Neuroscience (EMN- 
Online) 

يورومتوسطية ماجست
عصاب علوم

بنظاموالت ة يو ا كنولوجيا
ي و لك باللغة التعليم

ية  نجل

37 

34   Credit 
Hours 

0400603 -    Petroleum Geoloy ول الب جيولوجيا   38  ماجست

120  ECTS 0400604  

Smart Environmental 
and Climate Change 

Management 
(SECCM) 

الذكية دارة ماحست
ات والتغ ئة   39 املناخية للب



Faculty of Medicine 
005 

برقم معتمدة لية خ104ال ر27بتار برقم -2011  أكتو التجديد خ169وتم أغسطس14بتار

2017  

: لية ال مع تصال ووسائل  عنوان

يدى العنوان رطوم– الطب لية  :ال ا طة –ميدان ة - زار     سكندر

                        4862506 03 2+: تليفون ال

  4873076 03 2+: فاكسال

و املوقع   www.alexmed.edu.eg : ىلك

ى العنوان و thedean@alexmed.edu.eg:  لك 
  :مقدمة

لية ال شاء إ خ   تار

عام ول فاروق امللك من بقرار ديث ا العصر ة سكندر طب لية شأت جبارةو 1942أ ود ج ثمرة انت

العباسية مدرسة أستخدمت وقد العيون أستاذ بك محفوظ ومحمد راحة ا أستاذ يم إبرا باشا ع من بذلت

العام س التدر وأبتدأ يكية لي املواد س لتدر ى م شفى واملس اديمية املواد س لتدر ة الثانو

أول1942/1943اديمى خر عدد ان ديثةو ا ة سكندر طب مدرسة من عدد4دفعة ووصل أطباء

عام ن ج ر ج 985 إ2014ا   .   خر

ة   الرؤ

املشاركة والفاعلية العلمى والبحث الط التعليم ار بت و للتم مركزاً تكون أن دة جا الطب لية س

بالر  ا س التدر يئة واعضاء ا جو خر ليتفرد الاملجتمعية الطبية دمات وا العلوم مجاالت مختلف ادة

ع ا ا نظ ن ب الصدارة موقع ا لية بال وتر والتنافسية التم وتحقق الطب نة م وإثراء تنمية م سا

والدو قليمى و القومى   .املستوى

 الرسالة

ذ ن شر ال باألطباء املجتمع بإمداد ة سكندر طب لية م املشكالتتل وعالج يص الرفيعة الكفاءة وى

ع لية ال عمل كما صيلة جتماعية والقيم التقاليد ع ن ومحافظ نة امل بأخالقيات ن متحلي ية ال

وتحرص ار بت و باألصالة وتتم املجتمع مشكالت حل م سا ال العلمية بحاث و الطبية العلوم إثراء

ت ع لية منال ل ك وللمجتمع لألفراد العلمية شافات ك أحدث مع املتواجبة املة املت الطبية الرعاية قديم

املتنوعة خرى الطبية دمات وا امعية ا ا شفيا مس  خالل
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الطب لية ب دد ا للطالب القبول   :قواعد

وا املعتمدة الساعات بنظام العليا للدراسات املوحدة العامة القواعد بع معت الدليل ذا صدر وردت ل

و الطب لية ل املعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات الئحة ورد كما تية املواد نص   :تطبيق

  )5(مادة

يل وال للقبول العامة   :الشروط

إحدى -1 من راحة وا الطب وس الور الب درجة ع اصل ا الطالب يقبل

امل من ا ف املع امعات الدراساتا امج ب للدراسة امعات ل ع جلس

برنامج ل ب القبول شروط أستو إذا   .العليا

ية -2 التدر السنة أم قد الطالب يكون متياز(أن   ). سنة

انت -3 أ سواء حدة ع علمى قسم ل ا يضع ال ختيار شروط الطالب ستو ان

ب تدرس حالة ل ل او الطالب من القسمملجموعة مجلس موافقة ع يحصل وان ا ذا

والبحوثاملختص العليا الدراسات نة ليةو ال   .ومجلس

العليا -4 الدراسات إدارة ة املطلو والنماذج ندات املس الطالب ستو   .أن

لم -5 وإذا الدراسية املقررات من مقرر أول يل خ تار من يبدأ الطالب يل خ تار

ي ب الطالب لھ ليقم يل ال يل يلھ عد درا فصل أول   .مقررات

املرشد -6 من عتمده و مقررات يل نموذج مأل و املناسبة املقررات الطالب يختار

والبحوث العليا للدراسات لية ال ووكيل القسم مجلس س ورئ    .اديمي

ا -7 املقررات وحساب ضور با للطالب سمح ي ل أسا شرط يل لھال   .لدراسية

املواعيد -8 خالل الدراسية الرسوم سداد عد إال مقرر أي الً م الطالب عت ال

 .املقررة

فص من ي الثا سبوع اية قبل املقررات يل إجراءات اء بإ يقوم ال الذي الطالب

املحاضرات حضور لھ يحق ال الصيفى الفصل من ول سبوع أو يع والر ف ر   .ا

نية امل الدبلومات   قواعد

  )12(مادة

يل ال   :شروط

الواردة للشروط باإلضافة نية امل الدبلومات من أي لنيل الطالب يل ي ما ط ش

 ): 5(املادة

ا -1 ل معادلة درجة ع أو راحة وا الطب وس الور الب درجة ع حاصالً يكون أن

امل من ا ف مع علمية مؤسسة امعاتمن ل ع  .جلس

و  القسم مجلس توصية ع بناءً لية ال ملجلس والبحوثيجوز العليا الدراسات قبولنة

من عدداً اجتيازه عد التخصص غ وس الور الب درجة ع اصل ا الطالب يل

وس الور الب مستوى املختص القسم مجلس ا يحدد ال التكميلية الدراسية .املقررات

سابق متطلباً تكون أال شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقررات عدد يتجاوز ال بحيث

ساسية يلية .للمقررات تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و

الدبلومھ مقررات يل ل كشرط املقررات ذه املقررات، للنجاح ذه لھ تحسب وال

نامج ال ساعات   . ضمن
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  )13(مادة

نامج لل الدراسية   :الساعات

يدرس أن يجب نية امل الدبلومھ ع الطالب يحصل ي معتمدة24ل .ساعة  

نية امل الدبلومھ ادة ش للدرجات اكمي ال واملعدل التقدير رصد    .و

املاجست درجة ع صول ل العامة   القواعد

  )14(مادة

  

  

  

  

  

  

  

  )14(مادة

يل ال   :شروط

ماده الواردة للشروط باإلضافة املاجست لدرجة الطالب يل ي ما ط  ): 5(ش

جامعات -1 أحدى من راحة وا الطب وس الور الب درجة ع حاصالً يكون أن

من ا ف مع علمية مؤسسة من ا ل معادلة درجة ع أو ية العر مصر ة ور جم

امعات ل ع املجلس ومن امعة نقاطا متوسط او قل ع جيد عام بتقدير

للدرجات اكمى ال عن) CGPA(التقدير   2.333اليقل

ال -2 الب مقبول تقدير ع اصل ا الطالب لدرجةو ع يل ال رغب و وس ر

عن التقل تكميلية مقررات أجتياز لية ال لالئحة طبقاً معتمدة6املاجست ساعات

متطلب تكون يلشرط ال الطالب يرغب الذى نامج لل ساسية للمقررات سابق اً

للدرجات تراكمى متوسط بتقدير وذلك عن) CGPA(فيھ   2.333اليقل

أجتياز -3 عد املاجست لرسالة يل ال أجما12يبدأ بتقدير قل ع معتمدة ساعة

للدرجات اكمى ال عن) CGPA(للمتوسط يك) 2.333(اليقل أجتازوأن قد الطالب ون

العلمى البحث اساسيات مقرر قل) C(بتقدير بنجاح   .ع

يل -4 ب التقدم قبل للقسم سيمينار للرسالة البح ح املق خطة الطالب عرض

القسم مجلس ع وعرضھ الرسالة ح. موضوع املق ع القسم مجلس موافقة حالة و

ج إستكمال يتم للرسالة شرافالبح نة شكيل و   .راءات

مجلس -5 من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية جن اللغة مستوى اجتياز الطالب ع

امعة   .ا

ا -6 ف مع علمية مجلة املاجست رسالة من بطة مست مقالة شر قبول أو شر يجب

ل ش ع ا عرض أو املقالة ألقاء مح )Poster(أو مؤتمر دوأى أو أقليمى وذلكأو

الرسالة مناقشة   .قبل

للدرجات -7 تراكمى بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح عد
)CGPA (عن أو( ، )2.333(اليقل أضافية مقررات يل ال الطالب ع وجب و

ر  البند تطبيق مراعاه مع اكمى ال املتوسط ن لتحس املقررات عض من) 9(قمإعادة
الطالب، ) 6(املادة يقوم ان يجوز الرسالة موضوع من اء ن  و

صالحية ر بتقر بالتقدم الرئ املشرف ا عد قوم سيمينار صورة رسالتھ نتائج عرض
شكيل اح الق القسم مجلس ع العرض طلب مع شراف يئة من موقعة الرسالة

الرسالة ع كم ا  .نة
حالة بكتابةو املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء إختالف

قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ إع ب س فيھ شرح تفصي ر تقر
املناسب القرار وإتخاذ الة ا بدراسة العلمي   .القسم
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الدرج -8 متطلبات يجتازون الذين للطالب املاجست درجة متمنح رسال مناقشة عد و ة

للدرجات اكمي ال املعدل أو التقدير يرصد وال ن املحكم نة بواسطة ا وايجاز العلمية

تقديرات بيان الطالب ا اجتاز ال املقررات تقديرات ترصد ولكن املاجست ادة ش

  ). Student Transcript(الطالب

  )15(مادة

نامج لل الدراسية   :الساعات

يدرسل أن يجب املاجست درجة ع الطالب يحصل دراسية32ي مقررات معتمدة ساعة

وزنھ مقرراً ا بي حصاء3من الطالب ا ف يدرس معتمدة العلمية، ساعات القواعد

إ باإلضافة البحث وطرق بحاث و الرسائل للرسالة8لكتابة معتمدة   .ساعات

درج ع صول ل العامة الطبالقواعد الفلسفة دكتور   ة

  )18(مادة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يل ال   :شروط

ماده الواردة للشروط باإلضافة الدكتوراه لدرجة الطالب يل التا ط   ): 5(ش

ا -1 ف املع الطب ليات أحد من التخصص فرع املاجست درجة ع حاصالً يكون أن

قلم ع جيد بقدير امعات ل ع املجلس اكمىن ال التقدير نقاط متوسط أو

عن )CGPA(للدرجات   .)2.333(اليقل

أو -2 مقبول تقدير ع اصل ا الطالب منGPA  2.333 >( ع )  GPA 2 وأك

ليةاملاجست  ال لالئحة طبقاً الطب الفلسفة دكتور لدرجة يل ال رغب أجتياز، و

عن التقل تكميلية شرط6مقررات العلمية قسام بواسطة تحدد معتمدة ساعات

وذلك فيھ يل ال الطالب يرغب الذى نامج لل ساسية للمقررات سابق متطلباً تكون

للدرجات تراكمى متوسط عن) CGPA(بتقدير مجالس2.333اليقل موافقة قبل وذلك

الط قيد ع للدرجةقسام   .الب

التخصصات -3 الطب الفلسفة دكتور درجة ل الذى الطالب ع ط : ش
عصاب و املخ ةجراحة، جراحة الدمو صالح، وعية و التجميل القلب،جراحة جراحة

نفس أو راحة ا املاجست درجة ع حاصالً يكون أن طفال وجراحة والصدر
م(التخصص التخصصحالة نفس امعات ا عض املاجست درجات من) نح

قل ع جيد بقدير امعات ل ع املجلس من ا ف املع امعات ا أوإحدى
للدرجات اكمى ال التقدير نقاط عن )CGPA(متوسط قد)2.333(اليقل يكون أن وع

التخص30أم قسم نفس مقيم ب كطب قل ع راً بحثش موضوع يكون وأن ص
إليھ املشار التخصص بنفس عالقة لھ املاجست   .رسالة

والبحوث - 4 العليا الدراسات نة و املختص القسم مجلس اح اق ع بناء لية ال ملجلس يجوز

التخصص فرع غ الطب ليات إحدى من املاجست درجة ع اصل ا الطالب يل قبول

عدد إجتياز عد وسوذلك الور الب مستوى التكميلية الدراسية املقررات املاجستمن والاو

تكون أال شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقررات عدد يتجاوز ال بحيث ة ضرور القسم ا يرا

ساسية للمقررات سابق يلية متطلب تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و

ضمنللنجاح املقررات ذه لھ تحسب وال الدكتوراه برنامج للقيد كشرط املقررات ذه

نامج ال   .ساعات
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  )18(مادة

أجتياز -5 عد الدكتوراه لرسالة البح ح املق خطة يل ع6يبدأ معتمدة ساعات

للدراجات اكمى ال للمتوسط أجما بتقدير عن) CGPA(قل يكون) 2.333(اليقل وأن

قد بتقديرالطالب العلمى البحث اساسيات مقرر بنجاح قل) C(أجتاز يكونع و

من أك عليھ مر منستقد البحث خطة أعتماد وح املقرر أجتيازه خ تار من سنوات

لية ال ومجلس العليا الدراسات   . نة

م -6 الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية جن اللغة مستوى اجتياز الطالب مجلسع ن

املاجست دراسة اثناء الطالب يجتازه لم ما امعة   .ا

املجالت -7 أحدى قل ع الرسالة من بط مست واحد بحث شر قبول أو شر يجب

املتخصصة رسةالعلمية  )Medline/Pubmed(أو) Science Direct(أو ) Scopus(واملف

مرجعية اشارات ا كول ا نة شكيل قبل الرسالةوذلك ومناقشة   .م

للدراجات -8 تراكمى بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح ) CGPA(عد

عن املقررات) ( 2.333(اليقل عض إعادة أو أضافية مقررات يل ال الطالب ع وجب و

رقم البند تطبيق مراعاة مع اكمى ال املتوسط ن رقم) 9(لتحس املادة من، )  )6(من اء ن و

ا عد قوم سيمينار صورة رسالتھ نتائج عرض الطالب يقوم ان يجوز الرسالة موضوع

ع العرض طلب مع شراف يئة من موقعة الرسالة صالحية ر بتقر بالتقدم الرئ املشرف

الرسالة ع كم ا نة شكيل اح الق القسم  .مجلس

أعضاء أراء إختالف حالة رو تقر بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة

العلمي القسم قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ إع ب س فيھ شرح تفصي

املناسب القرار وإتخاذ الة ا   .بدراسة

الصيف -9 فصل ا ف بما قل ع دراسية فصول عة أر ع الرسالة ساعات      .   تقسم

شامل -10 صالحية امتحان للطالب قسامعقد يحدده ما حسب ما ل او ري تحر أو شفوي
للدرجاتالعلمية تراكمي ومتوسط بنجاح الدراسية املقررات اجتياز عد التخصص مجال
CGPA عن يقل عض) 2.333(، ال إعادة أو إضافية مقررات يل ال الطالب ع وجب إال و

الدرجاتاملقرر  تقدير متوسط ن لتحس  .ات
التخصص موضوعات يعاب اس ، وشموالً عمقاً الطالب قدرة قياس إ الشامل متحان دف
التأمل ع ية املن الطالب قدرة قياس إ دف و املساندة الفرعية والتخصصات الرئ

من عليھ عرض ملا املناسبة لول ا اح واق تاج ست و الطالبوالتحليل يجة ن وتكون أسئلة
نة ال اعضاء أراء بأغلبية الً مؤ غ أو الً مؤ لالمتحان ائية   .ال

رقم امعة ا مجلس بقرار ورد ملا طـبقاً الدكتوراه لدرجة الشامل متحان أداء آلية 17وتطبق
الالئحة2014لسنة ذه قات م علية    .املنصوص

للطال -11 الدكتوراه درجة الدرجةتمنح متطلبات وجميع العلمية رسالتھ مناقشة يجتاز الذي ب

يرصد وال لية ال مجلس وموافقة العليا الدراسات نة و القسم مجلس اح اق ع بناءً وذلك

ال املقررات تقديرات ترصد ولكن الدكتوراه ادة ش للدرجات اكمي ال املعدل أو التقدير

تقديرات بيان الطالب ا   ). Student Transcript(الطالباجتاز

نامج  )19(مادة لل الدراسية   :الساعات

يدرس أن يجب الدكتوراه درجة ع الطالب يحصل ي دراسية32 ل مقررات معتمدة ساعة

إ للرسالة20باإلضافة معتمدة   ساعة
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الطب: لية ب العلمية قسام  

القسم / كود

Code  

الشعبة/التخصص  

Specialization 
Departement م القسم  

0501  Anesthesia & Surgical 

Intensive Care 

املركزة والعناية التخدير

راحية  ا

1  

0502  Cardiology and 

Angiology 

وعية و القلب أمراض

ة  الدمو

2  

0503  Cardiothoracic Surgery والصدر القلب   3 جراحة

0504  Chest Diseases ة الصدر مراض  4  

0505  Clinical and Chemical 

Pathology 

يكية لي الباثولوجيا

 والكيميائية

5  

0506  Clinical Pharmacology يكية لي   6 الفارماكولوجيا

الصناعات 0507  طب

العامھ ة  ال

سرة  طب

Community Medicine املجتمع   7 طب

0508  Critical Care Medicine رج ا   8 الطب

0509  Dermatology, 

Venereology  and  

Andrology 

والتناسلية لدية ا مراض

الذكورة  وطب

9  

0510  Emergency Medicine الطوارىء   10 طب

0511  Forensic Medicine and 

Clinical Toxicology 

والسموم الشر الطب

يكية لي  

11  

0512  Genitourinary Surgery البولية املسالك جراحة

 والتناسلية

12  

0513  Histology and Cell 

Biology 

يولوجيا و ة علم

لية  ا

13  

0514  Human Anatomy& 

Embryology 

جنة وعلم دمي ح شر   14 ال

0515  Internal Medicine الباطنة مراض  15  

0516  Medical Biochemistry الطبية ة يو ا   16 الكيمياء

0517  Medical Education الط   17 التعليم

0518  Medical Microbiology 

and Immunology 

الطبية يولوجيا امليكرو

 واملناعة

18  

0519  Medical Parasitology الطبية   19 الطفيليات
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القسم / كود

Code  

الشعبة/التخصص  

Specialization 
Departement م القسم  

0520  Medical Physiology الطبية   20 الفسيولوجيا

0521  Neurology, Psychiatryand 
Neuropsychiatry 

والطبأمراض عصاب و املخ
 النف

21  

0522  Neurosurgery عصاب و املخ   22 جراحة

0523  Obstetrics and 
Gynecology 

ساء ال وأمراض   23 التوليد

0524  Oncology and Nuclear 
Medicine 

النووي والطب ورام   24 عالج

0525  Ophthalmology ن الع وجراحة   25 طب

0526  Orthopedic Surgery & 
Traumatology 

والكسور العظام جراحة
صابات  و

26  

تخاطب 0527  امراض

 سمعيات

Otorhinolaryngology نجرة وا نف و ذن  27  

0528  Pathology مراض   28 علم

0529  Pediatrics طفال   29 طب

0530  Physical Medicine, 
Rheumatology 

&Rehabilitation 

الطب مالطب والرومات ي
يل  والتأ

30  

0531  Radiodiagnosis and 
Intervention 

والتدخلية يصية ال شعة  31  

واصالح 0532 تجميل  جراحة

ھ دمو اوعيھ  جراة

اطفال  جراحة

Surgery راحة   32 ا

0533  Tropical Medicine ارة ا املناطق   33 طب
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الطب لية ب العلمية والدرجات  الدبلومات

أوالً :الدبلومات:  

: نية امل  1- الدبلومات

الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department  

Diploma  م  الدبلومة.  

طفال 0529070 24 -pediatric Neuro طب

Disability  

امل الدبلوم

از ا إلعاقات

طفال   العص

1  

ورام 05110724 24 عالج

النووى  والطب

Palliative and 

supportive 

cancer care  

التلطيفية الرعاية

الدعمي والعالح

  لألورام

2  

دمى 0514070 24 ح شر ال

جنھ  وعلم

Experimental 

Embryology  

التجر جنة   3  علم

وامراض 0523070 24 التوليد

ساء  ال

Reproduction 

Medicine  

ي نجا   4  الطب

العظام 0526070 24 جراحة

والكسور

صابات  و

spine surgery  العمود جراحة

  الفقري 

5  

الشر 0511071040 24 الطب

والسموم

لينكيھ  

Medical ethics  الطبية   6  خالقيات

 

: املاجست  ثانياً :درجات

عدد
الساعات
 املعتمدة
Credit 
Hours 

الرقم
الكودي
نامج  لل
Code  

العلمي القسم
ا ل ع  التا

Department 
M.Sc.  م  املاجست.  

التخدير 050108  40

املركزة والعناية

راحية  ا

Anesthesia & 

 Surgical Intensive 

Care  

التخدير

املركزة والعناية

راحية   ا

  

  

  

  

املاجست

فروع

التخصص

1  

القلب 050208 40 أمراض

وعية و

ة  الدمو

Cardiology and 

 Angiology  

القلب أمراض

وعية و

ة    الدمو

2  

مراض 050408 40 Chest Diseases  مراض 3  
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عدد
الساعات
 املعتمدة
Credit 
Hours 

الرقم
الكودي
نامج  لل
Code  

العلمي القسم
ا ل ع  التا

Department 
M.Sc.  م  املاجست.  

ة ة الصدر يكية    الصدر   لي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

املاجست

عفرو 

التخصص

يكية   لي

الباثولوجيا 050508 40

يكية لي

 والكيميائية

Clinical and Chemical 

Pathology  

الباثولوجيا

يكية لي

  والكيميائية

4  

40 050708  

العامة ة ال

ي الوقا والطب

جتما  و

Community Medicine  

  

العامة ة ال

ي الوقا والطب

جتما   و

5  

40 050728 Family Medicine  سرة   6  طب

40 050718 Industrial medicine & 

occupational health  

الصناعاتطب

نية امل ة  وال

 

 

  

7  

رج 050808 40 ا  Critical Care الطب

Medicine  

رج ا   8  الطب

مراض 050908 40

لدية ا

والتناسلية

الذكورة  وطب

Dermatology, 

Venereology  and  

Andrology  

مراض

لدية ا

والتناسلية

الذكورة   وطب

  

9  

الطوارىء 051008 40 الطوارىء  Emergency Medicine طب   10  طب

الشر 051108 40 الطب

والسموم

يكية لي  

Forensic Medicine 

and Clinical 

Toxicology  

الشر الطب

والسموم

يكية   لي

11  

املخ 052208 40 جراحة

عصاب  و

Neurosurgery  املخ جراحة

عصاب   و

12  

املسالك 051208 40 جراحة

البولية

ةوالتناسلي  

Genitourinary 

Surgery  

املسالك جراحة

البولية

  والتناسلية

13  
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عدد
الساعات
 املعتمدة
Credit 
Hours 

الرقم
الكودي
نامج  لل
Code  

العلمي القسم
ا ل ع  التا

Department 
M.Sc.  م  املاجست.  

مراض 051508 40

 الباطنة

Internal Medicine  مراض

  الباطنة

14  

40 051518 Hematology  الدم   15  أمراض

املخ 0502108 40 أمراض

عصاب و

النف  والطب

Neurology, Psychiatry 

and Neuropsychiatry  

املخأمراض

عصاب و

النف   والطب

16  

التوليد 052308 40

ساء ال  وأمراض

Obstetrics and 

Gynecology  

وأمراض التوليد

ساء   ال

  

17  

ورام 052408 40 عالج

النووي  والطب

Oncology and 

Nuclear Medicine    

ورام عالج

النووي   والطب

18  

وجراحة 052508 40 طب

ن  الع

Ophthalmology  وجراحة طب

ن   الع

19  

العظام 052608 40 جراحة

والكسور

صابات  و

Orthopedic Surgery& 

Traumatology  

العظام جراحة

والكسور

صابات   و

املاجست

فروع

التخصص

يكية   لي

  

  

  

  

20  

40 052708  

 

نف و ذن

نجرة  وا

 

Otorhinolaryngology  نف و ذن

نجرة   وا

21  

40 052718 Otorhinolaryngology-

audiology  

أمراض

  السمعيات

22  

40 052728 Otorhinolaryngology- 

phoniatrics  

أمراض

  التخاطب

23  

طفال 052908 40 طفال  Pediatrics طب   24  طب

الطبي 053008 40 الطب

م والرومات

يل  والتأ

Physical Medicine, 

Rheumatology 

&Rehabilitation  

الطبي الطب

م والرومات

يل   والتأ

  

25  

شعة 053108 40

يصية ال

Radiodiagnosis and 

Intervention  

شعة

يصية ال

26  



 

 

 
 

93 

عدد
الساعات
 املعتمدة
Credit 
Hours 

الرقم
الكودي
نامج  لل
Code  

العلمي القسم
ا ل ع  التا

Department 
M.Sc.  م  املاجست.  

   والتدخلية والتدخلية

راحة 053208 40 راحة  Surgery ا   27  ا

املناطق 053308 40 طب

ارة  ا

Tropical Medicine  املناطق طب

ارة   ا

28  

مراض 052818 40 الوراثة  Clinical genetics علم

يكية لي

  الطبية

املاجست

العلوم

الطبية

  ساسية

29  

الفارماكولوجيا 050608 40

يكية لي  

Medical 

pharmacology  

الفارماكولوجيا

يكية   لي

30  

ة 051308 40 علم

يولوجيا و

لية  ا

Histology and Cell 

Biology  

ة علم

يولوجيا و

لية   ا

31  

دمي 051408 40 ح شر ال

جنة  وعلم

Human Anatomy& 

Embryology  

دمي ح شر ال

جنة   وعلم

32  

الكيمياء 051608 40

الطبية ة يو  ا

Medical Biochemistry  الكيمياء

الطبية ة يو   ا

33  

الط 051708 40 الط  Medical Education التعليم   34  التعليم

يولوجيا 051808 40 امليكرو

واملناعة  الطبية

Medical Microbiology 

and Immunology  

يولوجيا امليكرو

واملناعة   الطبية

  

املاجست

العلوم

الطبية

  ساسية

35  

الطفيليات 051908 40

 الطبية

Medical Parasitology  الطفيليات

  الطبية

36  

الفسيولوجيا 052008 40

 الطبية

Medical Physiology  الفسيولوجيا

  الطبية

37  

مراض 052808 40 مراض  Pathology علم   38  علم
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ماعدالدكتوراهدرجات: ثالثاً  املاجست درجات من تمنحھ فيما باإلضافةاالطب سرة وطب الط التعليم

  :إ

عدد

الساعات

 املعتمدة

Credit 

Hours 

الرقم

الكودي

نامج  لل

Code 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department 

Ph.D م  الدكتوراه.  

52  0503090 Cardiothoracic 

Surgery 

Cardiothoracic 

Surgery  

والصدر القلب   1  جراحة

52 05032290 Surgery Vascular surgery  ة الدمو وعية   2  جراحة

52 05032190 Surgery Plastic surgery  صالح و التجميل   3  جراحة

52 05021190 Neurology, 

Psychiatryand 

Neuropsychiatry 

Neurology  عصاب و املخ   4  أمراض

52 05021290 Neurology, 

Psychiatryand 

Neuropsychiatry 

Psychiatry  النف   الطب

  

5  

52 05032390 Surgery Pediatric Surgery  طفال   6  جراحة

 



Faculty of Pharmacy 
006 

برقم معتمدة لية خ155ال   2016يونيو27بتار

لية: ال مع تصال ووسائل  عنوان

يدى ال رطوم: العنوان ا ة-ميدان -سكندر  

  4810728-4847426 (203)+: تليفون ال 
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 مقدمة:

: لية ال شاء إ خ  تار

جامعة الصيدلة دراسة ول "بدات الطب" فاروق لية ب قت أ ال الصيدلة مدرسة ة سكندر بمدينة

لية. م1947/1948عام ى مبا عض شغل املدرسة خاصوظلت مب ا ل أقيم أن إ مؤقتة بصفة –الطب

القديم عام. املب من أغسطس طة1956أول باإلزار الط املجمع داخل رقم. م القانون صدر وعندما

لية.  1956لسنة" 345" بال خاصة الئحة وضع ذلك تطلب وقد مستقلة لية الصيدلة مدرسة أدخلت. أصبحت

ناسب لت عديالتت ا عف صول ل سنوات خمس الدراسة مدة صبحت واً نة امل مجاالت العلمي التقدم مع

ح وذلك الصيدلية والكيمياء الصيدلة وس الور وس7/1/1970الب الرو الب درجة إ املسمي غي وتم

من إعتباراً الصيدلية   م1/8/1970العلوم

عام لية بال العليا الدراسات قسم شاء ا عام1958تم وماجست دكتوراه رسال أول ومنحت عام1960م و م

الصيدلة2003 لية ل ديد ا املب افتتاح تم عام. م دفعة أول تخرجت ن1952وقد ج ر ا عدد ان و م

ع" سبعھ" د يز ما إ ة خ السنوات وصل ح العدد ذا تزايد جاً 1000وقد   .خر

: ة  الرؤ

إ التم ئةتحقيق الب وتنمية املجتمع وخدمة العلمي والبحث الصيد التعليم مجاالت وعاملياً   .قليميا

 الرسالة: 

املستمر ا تطور مواكبة و الصيدلة نة مل الفعالة املمارسة ع ن قادر أكفاء صيادلة ج تخر ع لية ال .  عمل

اء بخ ية ال الرعاية منظومة إمداد ا لية ال س ركما تطو الفاعلة مة املسا و الدواء مجال

الصيدلية العلوم مجال اكمية ال املعرفة إثراء و الدوائية   .الصناعات

دف:  ال

سارع .1 امل التطور ملواكبة العليا الدراسات و وس الور الب مرحل منا و برامج تحديث و ر تطو

الصيدلية العلوم  .مجال

مجال .2 العلمي البحث الصيدليةتدعيم  .العلوم

ئة .3 الب تنمية و املجتمعية املشاركة ز  .عز

داري  .4 و املا از ا كفاءة رفع و أداء ر  .تطو
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الصيدلة لية ب دد ا للطالب القبول   :قواعد

مع الدليل ذا صدر وردت وال املعتمدة الساعات بنظام العليا للدراسات املوحدة العامة القواعد بع ت

ن وتطبيق الصيدلة لية ل املعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات الئحة ورد كما تية املواد   :ص

يل  )5(مادة وال للقبول العامة   :الشروط

ا-1 ف املع امعات ا إحدى من الصيدلة وس الور ب درجة ع اصل ا الطالب يقبل

الد امج ب للدراسة امعات ل ع املجلس لمن ب القبول شروط إستو إذا العليا راسات

  .برنامج

انت2 أ سواء حدة ع علمى قسم ل ا يضع ال ختيار شروط الطالب ستو ان ـ

القسم مجلس موافقة ع يحصل وان ا بذا تدرس حالة ل ل او الطالب من ملجموعة

لية ال ومجلس   .املختص

والن3 ندات املس الطالب ستو أن العلياـ الدراسات إدارة ة املطلو   .ماذج

يقم-4 لم وإذا الدراسية املقررات من مقرر اول يل خ تار من يبدأ الطالب يل خ تار

لھ يل ال يل يلھ عد درا فصل اول مقررات يل ب   .الطالب

و -5 املقررات يل نموذج مال و املناسبة املقررات الطالب املرشديختار من عتمده

والبحوث العليا للدراسات لية ال ووكيل القسم مجلس س ورئ   .اديمي

لھ6 الدراسية املقررات وحساب ضور با للطالب سمح ي ل أسا شرط يل ال   .ـ

املقررة-7 املواعيد خالل الدراسية الرسوم سداد عد مقررر اى ال م الطالب عت   ال

فصالطا-8 من ي الثا سبوع اية قبل املقررات يل إجراءات اء بإ يقوم ال الذي لب

املحاضرات حضور لھ يحق ال الصيفي الفصل من ول سبوع أو يع والر ف ر   .ا

العليا   الدراسات دبلومة ع صول ا   قواعد

يل  )12(مادة ال   :شروط

أي لنيل الطالب يل ي ما ط للشروطش باإلضافة العليا الدراسات دبلومات من

املادة  ):5(الواردة

من ا ف املع امعات ا إحدى من الصيدلة وس الور ب درجة ع حاصالً يكون أن

امعات ل ع   .املجلس

نامج  )13(مادة لل الدراسية   :الساعات

من-1 عدد يدرس أن يجب الدبلومة ع الطالب يحصل ي التال ا بيا املعتمدة  :الساعات

 24التخصصية الدبلومة ع صول ل معتمدة   .ساعة

الدبلومة ادة ش للدرجات اكمي ال واملعدل التقدير رصد   .و

لدرجة-2 دراستھ إلستكمال يل ال لھ يحق ال نية امل الدبلومة ادة ش ع اصل ا الطالب

أم ، التخصص اديمي التخصصيةاملاجست الدبلومة ادة ش ع اصل ا الطالب ا

ذات2.333بتقدير اديمي املاجست لدرجة دراستھ إستكمال لھ فيجوز قل ع

يفاء وإس لية ال مجلس وإعتماد املختص القسم مجلس موافقة عد وذلك التخصص

للدرجة يل بال اصة ا   .الشروط
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املاج   درجة ع صول ا   ستقواعد

يل  )14(مادة ال   :شروط

ماده الواردة للشروط باإلضافة املاجست لدرجة الطالب يل ي ما ط   ):5(ش

قل1 ع جيد عام بتقدير الصيدلة وس الور ب درجة ع حاصالً يكون أن بمتوسطـ أو

للدرجات اكمى ال التقدير عنCGPAنقاط إحدى)(2.333اليقل امن ف املع امعات ا

امعات ل ع املجلس من التخصص   .فرع

املاجست2 لدرجة يل ال رغب و وس الور الب مقبول تقدير ع اصل ا الطالب ع ـ

بتقدير الدراسة مجال تخصصية دبلومة ع صول ا إما لية ال لالئحة ع 2.333طبقاً

دبقل وجود عدم حالة الطالبو ع لية بال تخصصية تكميليةلومة مقررات اجتياز

تراكمي متوسط بتقدير القسم مجلس اح إق ع بناءاً لية ال ا تحدد وس الور الب مستوي

CGPAعن يقل أال 2.333 ال شرط مقررات عھ ار عن التكميلية املقررات عدد يتجاوز ال بحيث

ساسية للمقررات سابق متطلباً سنة يكون الطالب يق مقررات عھ ار عن ا اد ز حالة و

املقررات ذه لھ تحسب وال املاجست مقررات يل ل كشرط املقررات ذه للنجاح يلية تأ

نامج ال ساعات   .ضمن

بتقدير-3 بنجاح الدراسية املقررات الطالب اجتياز عنCGPAعد يقل وجب(  2.333ال إال و

ال الطالب متوسطع ن لتحس املقررات عض يل إعادة أو إضافية مقررات يل

الدرجات يتقدم-) تقدير أن جوز و للرسالة البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب يتقدم

اجتيازه عد للرسالة البح ح املق خطة يل ل بطلب املقررات%  50الطالب ساعات من

بتقدير عن CGPA بنجاح يقل      2.333 ال

موضوع -4 يل ب التقدم قبل للقسم سيمينار للرسالة البح ح املق خطة الطالب عرض

القسم مجلس ع وعرضھ البح. الرسالة ح املق ع القسم مجلس موافقة حالة و

شراف نة شكيل و جراءات إستكمال يتم   .للرسالة

اللغ5 مستوي اجتياز الطالب ع مجلسـ من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية جن ة

امعة   .ا

للدرجات6 تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح عد الCGPAـ

عن رسالتھ2.333يقل نتائج عرض الطالب يقوم أن يجوز الرسالة موضوع من اء ن و

ال املشرف ا عد يقوم سيمينار يئةصورة من موقعاً الرسالة صالحية ر بتقر بالتقدم رئ

الرسالة ع كم ا نة شكيل اح إلق القسم مجلس ع العرض طلب مع حالة.شراف و

تفصي ر تقر بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء إختالف

التوقي عدم ع اضھ إع ب س فيھ بدراسةشرح العلمي القسم قوم و الصالحية ر تقر ع ع

املناسب القرار وإتخاذ الة   .ا

العلمية7   م رسال مناقشة عد و الدرجة متطلبات يجتازون الذين للطالب املاجست درجة تمنح ـ

ادة ش للدرجات اكمي ال املعدل أو التقدير يرصد وال ، ن املحكم نة بواسطة ا وإجاز

الطالباملا تقديرات بيان الطالب ا اجتاز ال املقررات تقديرات ترصد ولكن جست
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Students Transcript  

نامج  )15(مادة لل الدراسية   :الساعات

يدرس أن يجب املاجست درجة ع الطالب يحصل ي دراسية24ل مقررات معتمدة ساعة

عدد إ ت6باإلضافة بحيث للرسالة معتمدة صولساعات ل جمالية الساعات عدد كون

الدرجة معتمدة30ع   .ساعة

درجة   ع صول ا   الدكتوراهقواعد

يل  )18(مادة ال   :شروط

ماده الواردة للشروط باإلضافة الدكتوراه لدرجة الطالب يل التا ط   ): 5(ش

ع-1 حاصالً يكون وعأن الصيدلة وس الور ب التخصصددرجة املاجست رجة

امعات ل ع املجلس من ا ف املع امعات ا إحدى من الفروع أحد   .الدقيق

اصل-2 ا الطالب يل قبول املختص القسم مجلس اح اق ع بناء لية ال ملجلس يجوز

التخصص فرع غ املاجست درجة املقررا. ع من عدد بنجاح إجتياز عد الدراسيةوذلك ت

ة ضرور القسم ا يرا وال املاجست أو الدبلوم أو وس الور الب مستوى ال. التكميلية بحيث

للمقررات سابق متطلب تكون أال شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقررات عدد يتجاوز

للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة ذهساسيةو

املقررات ذه لھ تحسب وال للرسالة يل ال أو يدية التم الدراسة للقيد كشرط املقررات

نامج ال ساعات   .ضمن

شاملـ3 امتحان للطالب شرطComprehensive Examعقد التخصص مجال اً   :شفو

 للدرجات تراكمي ومتوسط بنجاح الدراسية املقررات الطالب عنال CGPAاجتياز  يقل

2.333 

 للرسالة البح ح املق خطة يل عد   .و

للدرجات تراكمي تقدير ع الطالب حصول حال من CGPAو الطالب2.333أقل ع

الدرجات متوسط ن لتحس املقررات عض إعادة أو إضافية مقررات يل   .ال

 ، وشموالً عمقاً الطالب قدرة قياس إ الشامل متحان موضوعاتدف يعاب اس

الطالب قدرة قياس إ دف و املساندة الفرعية والتخصصات الرئ التخصص

من عليھ عرض ملا املناسبة لول ا اح واق تاج ست و والتحليل التأمل ع ية املن

أعضاءأسئلة أراء باغلبية الً مؤ غ أو الً مؤ لإلمتحان ائية ال الطالب يجة ن وتكون

ن  .ةال

امعة ا مجلس يقرره ملا طبقاً الدكتوراه لدرجة الشامل متحان أداء آلية   .تطبق

الطالب-4 إجتياز بتقدير9عد بنجاح الدراسية املقررات من معتمدة عنCGPAساعات يقل ال

املقررات( 2.333  عض دراسة إعادة أو إضافية مقررات يل ال الطالب ع وجب وإال

م ن الدرجاتلتحس تقدير البح) توسط ح املق خطة يل ل بطلب الطالب يتقدم أن جوز و

الشامل متحان إجتيازه قبل وذلك سيمنار. للرسالة البح ح املق خطة الطالب عرض و

القسم مجلس ع وعرضھ للرسالة البح ح املق خطة يل ب التقدم قبل حالة. للقسم و
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القس مجلس نةموافقة شكيل و جراءات إستكمال يتم للرسالة البح ح املق خطة ع م

  .شراف

مجلس5 من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية جن اللغة مستوي اجتياز الطالب ع ـ

امعة املاجستا دراسة أثناء الطالب يجتازه لم   .ما

ب-6 اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح للدرجاتعد تراكمي بمتوسط الCGPAالدرجة

عن رسالتھ2.333يقل نتائج عرض الطالب يقوم أن يجوز الرسالة موضوع من اء ن و

يئة من موقعة الرسالة صالحية ر بتقر بالتقدم الرئ املشرف ا عد يقوم سيمينار صورة

نة شكيل اح إلق القسم مجلس ع العرض طلب مع الرسالةشراف ع كم  .ا

ر تقر بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء إختالف حالة و

العلمي القسم قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ إع ب س فيھ شرح تفصي

املناسب القرار وإتخاذ الة ا   .بدراسة

للط-7   الدكتوراه درجة الدرجةتمنح متطلبات وجميع العلمية رسالتھ مناقشة يجتاز الذي الب

املعدل أو التقدير يرصد وال لية ال مجلس وموافقة القسم مجلس اح اق ع بناءً وذلك

الدكتوراه ادة ش للدرجات اكمي الطالب. ال ا إجتاز ال املقررات تقديرات ترصد ولكن

الطالب تقديرات   .Student Transcriptبيان

نامج  )19(مادة لل الدراسية   :الساعات

يدرس أن يجب الدكتوراه درجة ع الطالب يحصل ي دراسية18ل مقررات معتمدة ساعة

عدد إ صول20باإلضافة ل جمالية الساعات عدد تكون بحيث للرسالة معتمدة ساعة

عن الدرجة   .ساعة38ع

د   ع صول ل العامة الصيدلةالقواعد دكتور  Pharm Dرجة

يل  )23(مادة ال   :شروط

مادة الواردة للشروط باإلضافة الصيدلة دكتور لدرجة الطالب يل التا ط   ) :5(ش

يكون-1 وأن قل ع جيد عام بتقدير الصيدلة وس الور ب درجة ع حاصالً يكون أن

التقدم عند شفيات املس لصيدلة   .ممارساً

للدرجات-2 اكمي ال املتوسط إجما يقل أال يجب للمقررات الطالب إجتياز عنCGPAعند

اكمي2.333 ال املتوسط ن لتحس املقررات عض يل ال إعادة الطالب ع وجب   .وإال

من-3 الدرجة متطلبات جميع ستو الذي للطالب يكية لي الصيدلة دكتور درجة تمنح

علميةمقررات مقالة وتقديم شفيات املس إحدي ي ي لي إ ب وتدر نقاش   .وحلقات

نامج  )24(مادة لل الدراسية   :الساعات

عدد يجتاز أن يجب يكية لي الصيدلة دكتور درجة ع الطالب يحصل ي ساعة26ل

و للمقررات و8معتمدة ي ي لي ب للتدر معتمدة لل4ساعات معتمدة العلميةساعات مقالة

ي لقا   .والبحث
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الصيدلة لية العلميةب قسام  

القسم  Code  Specialization/ كود

/ الشعبة/التخصص  

Departement  م القسم  

0601000 Pharmaceutics Pharmaceutics  الصيدالنيات  

 

1  

0602000 Pharmacology and 

Toxcixology 

  Pharmacology and 

Toxcixology  

والسمومع ة دو   2  لم

0603000 Industrial Pharmacy Industrial Pharmacy  الصناعية   الصيدلة

 

3  

0604000 Microbiology and 

Immunology 

Microbiology and 

Immunology  

يولوجيا امليكرو

  واملناعة

4  

0605000 Pharmaceutical Chemistry Pharmaceutical 

Chemistry  

الص   يدليةالكيمياء

  

5  

0606000 Pharmacognosy Pharmacognosy  العقاق  

 

6  

0607000 Pharmaceutical Analytical 

chemistry 

Pharmaceutical 

Analytical chemistry  

التحليلية الكيمياء

 الصيدلية

7  

الصيدلة  لية ب العلمية والدرجات  الدبلومات

أوالً :الدبلومات:  

: التخص الدبلوم  

ال ساعاتعدد

 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

ع التا العلمي القسم

ا  ل

Department  

Diploma  م  الدبلومة.  

24 0601600 Pharmaceutics  Hospital and 

Clinical Pharmacy  

صيدلة دبلوم

والصيدلة شفيات املس

يكية   لي

  

1  

24 0602600 Pharmacology  Biochemical 

Analysis  

ي الكيميا التحليل

يوي    ا

  

2  
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املاجست : ثانياً    :والدكتوراهدرجات

الساعات عدد
 املعتمدة

Credit Hours 
نامج لل الكودي  الرقم

Code 
ع التا العلمي القسم

ا  ل
Department 

M.SC./Ph.D. 
 املاجست

 الدكتوراه
 

.م  
 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه
38 30 0601800 0601700 Pharmaceutics Pharmaceutical 

Sciences 
(Pharmaceutics)  

  الصيدالنيات
  

1  

38 30 0602800 0602700 Pharmacology and 
Toxicology 

Pharmaceutical 
Sciences 

(pharmacology 
and Toxicology )  

ة دو علم
  والسموم

  

2  

38 30 0603800 0603700 industrial 
pharmacy 

Pharmaceutical 
Sciences 

(industrial 
pharmacy)  

الصيدلة
  الصناعية

  

3  

38 30 0604800 0604700 Microbiology and 
Immunology 

Pharmaceutical 
Sciences 

(microbiology 
and 

Immunology)  

يولوجيا امليكرو
  واملناعة

  

4  

38 30 0605800 0605700 pharmaceutical 
Chemistry 

Pharmaceutical 
Sciences 

(pharmaceutical 
Chemistry)  

الكيمياء
  الصيدلية

  

5  

38 30 0606800 0606700 pharmacognosy Pharmaceutical 
Sciences 

(pharmacognosy
)  

  العقاق
  

6  

38 30 0607800 0607700 Pharmaceutical 
Analytical 
chemistry 

Pharmaceutical 
Sciences 

(Pharmaceutical 
Analytical 
chemistry)  

الكيمياء
التحليلية
  الصيدلية

  

7  

  

يكية: ثالثا لي الصيدلة   :  ) Pharm D –Doctor in Pharmacy(دكتور

رقم   0900900كود

الطالب يحصل ي ول ، والبحوث العليا للدراسات لية ال وكيل ا عل شرف يكية لي الصيدلة دكتور درجة

الص دكتور درجة عددع يجتاز أن يجب يكية لي و26يدلة للمقررات معتمدة معتمدة8ساعة ساعات

و ي ي لي ب الساعات4للتدر عدد اجما ليكون ي لقــا البحث و العلمية للمقالة معتمدة ساعات

معتمدة38املعتمدة  .ساعة
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 مقدمة:

لية:         1941 ال شاء إ خ  تار

: ة  الرؤ

التعليم مجاالت والدو قليمي و املح املستوى ع ندسية ال العلوم رائدة ندسة ال لية تكون أن

وتن املجتمع وخدمة العلمي برامجوالبحث وتوف ا، س التدر يئة أعضاء تم خالل من وذلك ئة، الب مية

املحيطة ة والبحر ة راو ال ئة بالب املتم غرا ا لية ال بموقع املرتبطة ة املتم انيات م و والبحث التعليم

  .بھ

 الرسالة: 

بت و ما ا العمل ع القادرة ة املتم ندسية ال الكوادر يل التعليمتأ مواصلة خالل من بداع و ار

احتياجات دمھ نية وامل اديمية املعاي افضل وفق املعرفة وتداول العلمى والبحث س والتدر والتعلم

الفراد املعرفية القدرات تنميھ ام س و والتق العلمى شر ال يع و والدو والقومى املح املجتمع

وتمك ومؤسساتھ املستمراملجتمع التعليم من ا   .ي

داف:   

ساسية العلوم ا ف ُق بَ طَ تُ ال نة امل ندسة ا(ال وغ الكيمياء، ياء، الف اضيات، املعرفة) الر بجانب

الت و ساليب و الطرق ار وابت ر تطو أجل من واملمارسة ة وا ندسية ال الدراسة خالل من سبة املك

لالستخدا زة ج ةو شر ال لنفع الطبيعة وقوى وموارد ملواد مثل داف م بوضع لية ال قامت وقد ،

ص تت وال م مع ا ومناقش املختلفة الفئات رأى استطالع عد ا اصة ا اتيجية   :س

سانية .1 و والتطبيقية ندسية وال ساسية العلوم من ديث ا  .مواكبة

التكنولوجيا .2 وسائل ندإتاحة ال التعليم ديثة  .ا

املستمر .3 التعلم الرغبة مع باط ست و والتحليل العلمي التفك أساليب  .تطبيق

املشكالت .4 وحل زمات مع والتعامل القرار اتخاذ قدرات  .تنمية

لية .5 ال داف أ لتحقيق املالية املوارد  .توف

املتاح .6 املوارد استخدام سن التفصيلية طط ا اوضع ر وتطو  .ة

العليا .7 والدراسات البحوث ر وتطو  .تنمية

التم .8 مراكز عض مع ة متم بحثية ومراكز برامج شاء  .ا
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ندسية .9 ال يئات وال الصناعية املؤسسات مع الروابط ة  . تقو

املستقبلية .10 الرؤى وضع املشاركة خالل من ئة والب املجتمع خدمة مة الالزمةاملسا اتيجيات س و

ةل والبحر ة راو ال ن ت البي خاصة املستدامة  .لتنمية

ي باال يمتاز والذي العمل سوق املنافسة ع القادر لية ال ج خر سمات عتبار خذ ثم  :ومن

املعارف - تلك يطبق أن واستطاعتھ املتخصصة ارات وامل ندسية ال املعارف من واسعھ مجموعھ إتقان

باستخدام سبة الواقعيةاملك ياة ا ظروف دي التجر والتفك ات  .النظر

ا - وحل ا يص و املتباينة ندسية ال ل املشا ع للتعرف امل والتفك النقدى التحليل  . تطبيق

ندسية - ال واملعاي باألخالقيات ام وال نية بم  .التصرف

و  - ندسية ال التخصصات متعددى ن ندس امل من ق فر وقياده داءالعمل عن املسؤولية تحمل

ما وا  .ال

واملجتمع - نة امل تنميھ مة واملسا ند ال املجال ز عز بدوره اف  .ع

ستدامة - مبادئ ز عز ع والعمل ، السواء ع والطبيعية املادية ، ئة الب ميھ ا  .تقدير

ديثة - ا ندسية ال دوات و ارات وامل التقنيات للتطبيقاستخدام  الالزمة

املقدرة - ار وإظ ، ياة ا مدي بالتعلم تمام و ، النفس وتنمية ى الذا التعلم عن املة ال املسئولية

التخرج عد البحوث واجراء الدراسة ستمرار  .ع

ووسائط - الرقمية زة ج واستخدام ، متعددة لغات و املختلفة الوسائل باستخدام بفعالية التواصل

اديميةا املوضوعات مع للتعامل وابداعية/لعرض ة وا قة بطر نية  .امل

ع - املشار تنظيم ارات وم عمال وأداره القيادية صال ا ار  .إظ

ندسة ال لية ب دد ا للطالب القبول  :قواعد

صدر وردت وال املعتمدة الساعات بنظام العليا للدراسات املوحدة العامة القواعد بع معت الدليل ذا

و ندسة ال لية ل املعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات الئحة ورد كما تية املواد نص   :تطبيق

يل  )5(مادة وال للقبول العامة   :الشروط

ا -1 ف املع امعات ا إحدى من ا عادل ما أو ندسة ال وس الور ب درجة ع اصل ا الطالب قبل يُ

ع املجلس العليامن الدراسات برامج من بأٍي للدراسة امعات قبل(ل فيُ التطبيقى املاجست

نامج ال املحددة و امعية ا الدرجة برنامج) حام ل ب القبول شروط أستو   .إذا

امعة -2 ا مجلس من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية جن اللغة مستوي اجتياز الطالب  .ع

يفاء -3 مناس ملجموعة انت أ سواء حدة ع علمى قسم ل ا يضع ال ختيار شروط الطالب

لية ال ومجلس املختص القسم مجلس موافقة ع صول وا ا بذا درس تُ حالة ل ل او  .الطالب

العليا -4 الدراسات إدارة ة املطلو والنماذج ندات املس الطالب يفاء  .اس

تار  -5 من يبدأ الطالب يل خ الطالبتار ل ِّ لمُ وإذا الدراسية املقررات من مقرر أول يل خ

يقبلھ يل ال عدم عن عذرا يقدم لم ما يلھ يل يلھ عد درا فصل أول مقررات

لية ال مجلس عتمده و القسم  .مجلس

عتمـ -6 و املقـررات يل ـ نمـوذج مـأل و الدراسـة ملوضـوع املناسـبة املقـررات الطالـب املرشــديختـار مـن ده

والبحوث العليا للدراسات لية ال ووكيل القسم س ورئ  .اديمي

لھ -7 الدراسية املقررات وحساب ضور با للطالب سمح يُ ل أسا شرط يل  .ال
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املقررة -8 املواعيد خالل الدراسية الرسوم سداد عد إال مقرر أي الً ِّ مُ الطالب عت   .ُال

اء -9 إ عن الطالب أوتقاعس يع والر ف ر ا فص من ي الثا سبوع اية قبل يل ال إجراءات

املحاضرات حضور لھ ج يُ ال الصيفي الفصل من ول  .سبوع

املاجست   درجة ع صول ا   التطبيقى قواعد
تطبيقى   ماجست

مادة 
)14(  

ف   :عر
ا ن املنتم ملساعدة التطبيقى املاجست برامج تصميم متم خلفيا عدد برغم املختلفة عمال

قسم و بنجاح، م اعمال وإدارة لتجديد الالزمة م ومعرف م ارا م ر تطو اجل من وذلك العلمية،
من تكون و ن، دراسي ن عام الواحد نامج ال الدراسة ستغرق و مجموعات، ا للدراسة ن املتقدم

نية امل ساسيات حول دراسية مقررات لعشر ش املقررات عرض مكن و رتباط، ذات والتقنيات
نت ن ع التعلم مع جنب إ جنباً س التدر يمزج   .ن

مادة  
)15(  

يل ال   :شروط
املاجست برنامج الطالب يل ي ما ط مادة ش الواردة للشروط باإلضافة التطبيقى

)5:(  
ام -1 ا الدرجة ع حاصالً يكون جيدأن عام بتقدير و أو) تراكمى(عية قل (CGPA=2.33)ع

امعات ل ع املجلس من ا ف املع امعات ا إحدى من التقدير ذا عادل ما  .أو
نامج -2 بال لتحاق ا ل املسموح والتخصصات الت املؤ حدة ع برنامج ل د حدَّ  .تُ

مادة 
)16(  

نامج لل الدراسية   :الساعات
دراسـة عليـھ التطبيقى املاجست ع الطالب يحصل ي قـل30ل ـ ع دراسـية، مقـررات مـدة عتَ مُ سـاعة

الدراســية املقــررات اجتيــاز شــرط و التطبيقــى(، املاجســت نــامج ب اصــة مجمــع) ا تراكمــي بمعــدل بنجــاح
CGPAعــــــــن يقــــــــل ن (2.33)ال لتحســــــــ املقــــــــررات عــــــــض إعــــــــادة الطالــــــــب ــــــــ ع وجــــــــب تقــــــــديروإال متوســــــــط

عــــة ار خــــالل نــــامج بال اصــــة وا املختلفــــة للمقــــررات ثابتــــا زمنيــــا جــــدوال القســــم مجلــــس ضــــع و الــــدرجات،
فتكـون املقـررات العـادة سـبة ال و ـدول، ا ـذا ل طبقـا الطالـب يل ـ ط شـ و ، سـية رئ دراسـية فصول

ا ــ الطالـــب ـــ ع حـــال ـــ و املقــرر، لدراســـة التـــا الصـــيفى الفصـــل الدرجـــةحــالل متطلبـــات ـــ ع صـــول
بھ ل امل نامج ال من قيده شطب و ا اجتاز ال باملقررات افادة   .عطى

ندسة   ال ماجست درجة ع صول ا   قواعد
ندسة ال رسالة-ماجست   )Without Thesis(بدون

الفلسفة"  دكتوراه لدرجة يل لل العلمية الدرجة تص   "ال

مادة

)18(  

  

  

  

  

  

  

يلشرو  ال   :ط
مادة -1 الواردة للشروط باإلضافة ندسة ال ماجست برنامج الطالب يل ي ما ط ش ُ

)5:(  
جيد -2 عام بتقدير التخصص فرع ندسة ال وس الور ب درجة ع حاصالً يكون ع) تراكمى(أن

أو املع (CGPA=2.33)قل امعات ا إحدى من التقدير ذا عادل ما املجلسأو من ا ف
امعات ل  .ع

ع -3 اصل ا الطالب يل قبول ختص ُ امل القسم مجلس اح اق ع بناءاً لية ال ملجلس يجوز
وس الور الب التخصص درجة فرع غ ند املقررات. ال من عدداً بنجاح اجتيازه عد وذلك

وال أع أو وس الور الب مستوى التكميلية لھالدراسية تحسب وال ة، ضرور القسم ا يرا
ع جمَّ املُ اكمى ال ل عدَّ املُ حساب تدخل وال نامج ال ساعات ضمن املقررات  ).CGPA(ذه

من -4 ا ف املع امعات ا إحدي من وس الور الب مقبول تقدير ع اصل ا الطالب ع
ال ماجست لدرجة يل ال رغب و امعات ل ع تكميليةاملجلس مقررات يجتاز أن ندسة

بتقدير ص ختَّ ُ امل القسم مجلس اح إق ع بناءاً لية ال ا تحدد أع أو وس الور الب مستوى
تراكمي عنCGPAمتوسط يقل وال (2.33)ال نامج ال ساعات ضمن املقررات ذه لھ حَسب تُ وال ،
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ع جمَّ ُ امل اكمى ال ل عدَّ ُ امل حساب  ).CGPA(تدخل
ادةم

)19(  

نامج لل الدراسية   :الساعات
دراســة عليــھ يجــب ندســة ال ماجســت ــ ع الطالــب يحصــل ــي ــ27ل ع دراســية، مقــررات مــدة عتَ مُ ســاعة

عادل ما إ باإلضافة العلمى6قل، ر للتقر عتمدة مُ   . ساعات
ندسية   ال العلوم ماجست درجة ع صول ا   قواعد

ندسي ال العلوم بحثيةماجست رسالة تقديم مع   )With Thesis(ة

مادة

)23(  

يل ال   :شروط

الواردة للشروط باإلضافة ندسية ال العلوم ماجست برنامج الطالب يل ي ما ط ش ُ
  ):5(مادة

قل -1 ع جيد عام بتقدير التخصص فرع ندسة ال وس الور ب درجة ع حاصالً يكون أن
ال  عنأوتراكمى من (CGPA=2.33)يقل ا ف املع امعات ا إحدى من التقدير ذا عادل ما أو

امعات ل ع  .املجلس
ع -2 اصل ا الطالب يل قبول ختص ُ امل القسم مجلس اح اق ع بناءاً لية ال ملجلس يجوز

امل من عدداً بنجاح إجتيازه عد وذلك التخصص، فرع غ وس الور الب الدراسيةدرجة قررات
املقررات ذه لھ تحسب وال ة، ضرور القسم ا يرا وال أع أو وس الور الب مستوى التكميلية

اكمى ال املتوسط حساب تدخل وال نامج ال ساعات  . ضمن
العلوم -3 ماجست لدرجة يل ال رغب و وس الور الب مقبول تقدير ع اصل ا الطالب ع

ندسية احال إق ع بناءاً لية ال ا تحدد أع أو وس الور الب مستوى تكميلية مقررات إجتياز
تراكمي متوسط بتقدير ختص ُ امل القسم عنCGPAمجلس يقل ذه (2.33)ال لھ حسب تُ وال ،

ع جمَّ ُ امل اكمى ال املعدل حساب تدخل وال نامج ال ساعات ضمن  .املقررات
ن لل الدراسية   :امجالساعات

دراســة عليــھ ندســية ال العلــوم ماجســت ــ ع الطالــب يحصــل ــي ــ24ل دراســية مقــررات معتمــدة ســاعة
عــــــادل مــــــا ــــــ إ باإلضــــــافة قــــــل، ــــــ ع ، للرســــــالة 12التخصــــــص معتمــــــدة العلــــــوم.(ســــــاعة ماجســــــت عــــــدا

الرسالة تكون حيث ة النوو فرا8والتكنولوجيا مع تفاقية لشروط طبقا   )ساعات
الفلسفة   دكتوراه ع صول ا   قواعد

مادة 
)26(  

يل ال   :شروط
مادة الواردة للشروط باإلضافة الدكتوراه برنامج الطالب يل التا ط ش ُ)5:(  

امعـــــات -1 ا إحـــــدى مـــــن التخصـــــص فـــــرع ـــــ ندســــية ال العلـــــوم ماجســـــت درجـــــة ـــــ ع حاصـــــالً يكــــون أن
ل ع املجلس من ا ف ع ُ   .امعاتامل

ـــ -2 ع اصـــل ا الطالـــب يل ـــ قبـــول خـــتص ُ امل القســـم مجلـــس اح ـــ اق ـــ ع بنـــاء ليـــة ال ملجلـــس يجـــوز
املقـررات مـن عـدد بنجـاح اجتيـازه عـد وذلـك التخصـص فـرع ـ غ ـ ندسـية ال العلـوم ماجسـت درجة

تُ  وال ة، ضـرور القسـم ـا يرا ـ وال ـ اع أو وس ـالور الب مسـتوى ـ التكميلية ـذهالدراسية لـھ حسـب
اكمي ال املتوسط حساب تدخل وال نامج ال ساعات ضمن  .املقررات

مادة 
)27(  

نامج لل الدراسية   :الساعات
دراسة عليھ يجب الدكتوراه درجة ع الطالب يحصل ي باإلضافة18ل دراسية مقررات عتمدة مُ ساعة

عدد للرسالة24إ عتمدة مُ   .ساعة
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ندسة: ال لية ب العلمية قسام  

 م القسم Code  Department/ الكود

01-02  Architectural Engineering ة املعمار ندسة  1 ال

04 Structural Engineering شائية ندسة  2 ال

05 
Irrigation Engineering & 

Hydraulics 
ا يدرولي وال الري ندسة  3 

06 Transportation Engineering امل واصالتندسة  4 

07 Sanitary Engineering ية ال ندسة  5 ال

08 Mechanical Engineering انيكية املي ندسة  6 ال

09-10  Production Engineering نتاج ندسة  7 

11-12  
Naval Architecture and Marine 

Engineering 
السفن وعمارة ة البحر ندسة  8 ال

13-28  Textile Engineering سيجند وال الغزل سة  9 

14-15  Electrical Engineering ية ر الك ندسة  10 ال

16 
Computer and Systems 

Engineering 
والنظم اسب ا ندسة  11 

17 
Nuclear and Radiation 

Engineering 
شعاعية و ة النوو ندسة  12 ال

18 Chemical Engineering الكيميائية ندسة  13 ال

19 
Engineering Mathematics and 

Physics 
ندسية ال ياء والف اضيات  14 الر

 





ندسة ال بكية العلمية  الدرجات

التطبيقي: املاجست -1  

عدد

الساعات

 املعتمدة

Credit 

Hours 

ع التا العلمي القسم

ا  ل

Department 

M.Prc. التطبيقي .م املاجست  

30 

ندسة قسم

 املواصالت

Transportation 

Engineering 

Master of Highways & 

Transport Practice 

الطرق تطبيقى ماجست

 والنقل
1 

ندسة 30 ال قسم

ية  ال

Sanitary 

Engineering 

Master of Waste Water 

Engineering Practice 

ندسھ تطبيقى ماجست

الصرف  مياه
2 

30 
Master of Drinking 

Water Engineering 

Practice 

ندسھ تطبيقى ماجست

الشرب  مياه
3 

30 
ندسة ال قسم

وعمارة ة البحر

 السفن

Naval Architecture 

and Marine 

Engineering 

Master of Maintenance 

& Repair of Ship Hull & 

Propulsion Machinery 

Practice 

صيانة تطبيقى ماجست

وآالت السفينة بدن وإصالح

 الدفع

 

4 

30 Master of  Ship 

Management Practice 

إدارة تطبيقى ماجست

 السفن

 

5 

الغزل 30 ندسة قسم

سيج  وال

Textile 

Engineering 

Master of Textile 

Technology Practice 

تكنولوجيا تطبيقى ماجست

سيجيات  ال
6 

30 
Master of Fashion 

Practice 

 

املوضة تطبيقى  7 ماجست

30 

ندسة ال قسم

شعاعية و ة  النوو

Nuclear and 

Radiation 

Engineering 

Master of Radiation 

Physics Practice 

ياء الف تطبيقى ماجست

شعاعية  
8 

30 

ندسة ال قسم

 الكيميائية

Chemical 

Engineering 

Master of 

Petrochemicals and 

Hydrocarbon Processing 

Practice 

تطبيقىم اجست

والعمليات ات وكيماو الب

ونية يدروكر  ال

9 
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املتخصصة): ديدة ا امج (ال التطبيق  املاجست

الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

M.Prc.. التطبيقي .م املاجست  

30 Master of Traffic Safety Practice املرور أمان تطبيقى  1 ماجست

30 
Master of New Technologies in 

Surveying & Geomatics Practice 

املساحة تطبيقى  ماجست

يوماتيكس ا   و
2 

 
 : ندسة ال  2-ماجست

الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

ع التا العلمي القسم

ا  ل

Department 

M.Eng. ندسة ال .م ماجست  

33 

ة املعمار ندسة  ال

Architectural 

Engineering 

M.Eng. in 

Architecture 
العمارة ندسة ال  1 ماجست

33 

شائية ندسة  ال

Structural 

Engineering 

M.Eng. in Reinforced 

Concrete 

رسانة ا ندسة ال ماجست

ة  املس
2 

33 
M.Eng. in Metallic 

Structure 

شآت امل ندسة ال ماجست

 املعدنية
3 

33 

M.Eng. in Analysis & 

Mechanics of 

Structures 

تحليل ندسة ال ماجست

شاءات ا اني  ومي
4 

33 
M.Eng. in Properties 

of Materials 

خواص ندسة ال ماجست

 املواد
5 

33 

M.Eng. in Soil 

Mechanics & 

Foundation 

ا اني مي ندسة ال ماجست

ساسات و بة  ال
6 

33 

M.Eng. in 

Construction 

Engineering 

ندسة ندسة ال ماجست

يد ش  ال
7 

33 
الري ندسة قسم

ا يدرولي  وال

Irrigation 

Engineering & 

M.Eng.  Water 

Recourse 

ندسة ندسة ال ماجست

املياه  مصادر
8 

33 
M.Eng. in Irrigation 

Structures 

شآت م ندسة ال ماجست

 الرى 
9 
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الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

ع التا العلمي القسم

ا  ل

Department 

M.Eng. ندسة ال .م ماجست  

Hydraulics 

33 

ندسة قسم

 املواصالت

Transportation 

Engineering 

M.Eng. in 

Transportation  in 

النقل ندسة ال ماجست

 واملواصالت
10 

33 

ندسة ال قسم

ية  ال

Sanitary 

Engineering 

M.Eng. in 

Environmental 

Engineering 

ندسة ال ندسة ال ماجست

ية  البي
11 

 
 : ندسة ال 2-ماجست ع  تا

 

الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department 

M.Eng. ندسة ال .م ماجست  

33 

ندسة ال

انيكية  املي

Mechanical 

Engineering 

M.Eng. in Thermal 

Engineering 

ندسة ال ندسة ال ماجست

ة رار  ا
12 

33 
M.Eng. in Combustion 

Engines 

آالت ندسة ال ماجست

اق ح  
13 

33 
M.Eng. in Fluid 

Mechanics 

ا اني مي ندسة ال ماجست

ع  املوا
14 

33 
M.Eng. in Applied 

Mechanics 

ا اني املي ندسة ال ماجست

 التطبيقية
15 

ندسة 33 ال قسم

ة البحر

السفن  وعمارة

Naval 

Architecture 

and Marine 

Engineering 

M.Eng. in Marine 

Engineering 

 

ندسة ال ندسة ال ماجست

ة  البحر
16 

33 
M.Eng. in Offshore 

Engineering 

ما ندسة ندسة ال ماجست

الشواطئ  وراء
17 

33 
M.Eng. in Ship Design 

 

تصميم ندسة ال ماجست

 السفن
18 

33 M.Eng. in Shipbuilding 
ند ال بناءماجست سة

 السفن
19 
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الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department 

M.Eng. ندسة ال .م ماجست  

33 
M.Eng. in Ship Structural 

Design 

التصميم ندسة ال ماجست

للسفن ي شا  
20 

33 
M.Eng. in Marine 

Hydrodynamics 

ندسة ال ماجست

ة البحر ا يدرودينامي  ال
21 

33 

M.Eng. in Marine 

Environmental 

Engineering 

ندس ندسة ال ةماجست

ة البحر ئة  الب
22 

33 

ندسة ال

ية ر  الك

Electrical 

Engineering 

M.Eng. in 

Communications 

Engineering 

ندسة ندسة ال ماجست

تصاالت  
23 

33 
M.Eng. in Electronics 

Engineering 

ندسة ندسة ال ماجست

ونيات لك  
24 

33 

M.Eng. in Electrical 

Energy Systems and 

Control 

ندسة ندسة ال ماجست

ية ر الك الطاقة أنظمة

 والتحكم

25 

33 

ندسة ال قسم

ة النوو

شعاعية  و

Nuclear and 

Radiation 

Engineering 

M.Eng. in Nuclear Power 

Plants 

محطات ندسة ال ماجست

ة النوو  القوى
26 

ندسة 33 ال قسم

 الكيميائية

Chemical 

Engineering 

M.Eng. in Chemical 

Processing 

العمليات ندسة ال ماجست

 الكيميائية
27 

املتخصصة): ديدة ا امج (ال ندسة ال  ماجست

الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

M.Prc.. ندسة ال .م ماجست  

33 
M.Eng. in Artificial 

Intelligence 

اء الذ ندسة ال ماجست

طناص  
1 
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 : ندسية ال العلوم ودكتوراه ماجست -3 

الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department 

M.Sc./ Ph. D 
دكتوراه/ماجست  

ندسية ال  العلوم
.م  

 ماجست دكتوراه

42 36 

ة املعمار ندسة  ال

Architectural 

Engineering 

M.Sc./Ph.D in 

Architecture 

Engineering 

العلوم/ماجست دكتوراه

ة املعمار ندسة  ال
1 

شائية 36 42 ندسة  ال

Structural 

Engineering 

M.Sc./Ph.D in 

Structural 

Engineering 

العلوم/ماجست دكتوراه

شائية ندسة  ال
2 

42 36 
M.Sc./Ph.D in Project 

Management 

العلومدكتوراه/ماجست

املشروعات  ادارة
3 

42 36 

الري ندسة قسم

ا يدرولي  وال

Irrigation 

Engineering & 

Hydraulics 

M.Sc./Ph.D in 

Irrigation 

Engineering and 

Hydraulics 

العلوم/ماجست دكتوراه

ا يدرولي وال الرى ندسة  

 

4 

42 36 

ندسة قسم

 املواصالت

Transportation 

Engineering 

M.Sc./Ph.D in 

Transportation 

Engineering:  

Specialized in: 

Surveying 

Highway 

Harbor and Marine 

Structures 

Transportation 

Planning and Traffic 

Engineering 

Railway Engineering 

العلومدكتوراه/ماجست

املواصالت ندسة

:تخصص  

 املساحة

 الطرق 

شأت وامل ئ ةاملوا البحر  

ندسة و النقل تخطيط

 املرور

ديدية ا  السكك

 

5 

42 36 

ندسة ال قسم

ية  ال

Sanitary 

Engineering 

M.Sc./Ph.D in 

Sanitary Engineering 

 

العلومدكتوراه/ماجست

ية ال ندسة  ال
6 
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الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department 

M.Sc./ Ph. D 
دكتوراه/ماجست  

ندسية ال  العلوم
.م  

 ماجست دكتوراه

42 36 

ندسة ال

انيكية  املي

Mechanical 

Engineering 

M.Sc./Ph.D in 

Mechanical 

Engineering 

العلومدكتوراه/ماجست

انيكية املي ندسة  ال
7 

42 36 
نتاج ندسة  

Production 

Engineering 

M.Sc./Ph.D in 

Manufacturing 

Engineering 

العلومدكتوراه/ماجست

يع التص ندسة  
8 

42 36 

M.Sc./Ph.D in 

Industrial 

Engineering 

العلومدكتوراه/ماجست

الصناعيةا ندسة ل  
9 

42 36 

ندسة ال قسم

وعمارة ة البحر

 السفن

Naval 

Architecture 

and Marine 

Engineering 

M.Sc./Ph.D in Naval 

Architecture and 

Marine Engineering 

العلومدكتوراه/ماجست

وعمارة ة البحر ندسة ال

 السفن

 

10 

42 36 

ندسة قسم

سيج وال  الغزل

Textile 

Engineering 

M.Sc./Ph.D in Textile 

Engineering 

العلومدكتوراه/ماجست

سيجيات ال ندسة  
11 

42 36 

ية ر الك ندسة  ال

Electrical 

Engineering 

M.Sc./Ph.D in 

Electrical Engineering 

(Communications 

and Electronics) 

العلومدكتوراه/ماجست

ية ر الك ندسة ال

ونياتتص( لك و )االت  

12 

42 36 

M.Sc./Ph.D in 

Electrical Engineering 

(Electrical Power and 

Machines) 

العلومدكتوراه/ماجست

ية ر الك ندسة ندسة(ال

ية ر الك الت و )القوى  

13 

اسب 36 42 ا ندسة M.Sc./Ph.D in العلومدكتوراه/ماجست 14 
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الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department 

M.Sc./ Ph. D 
دكتوراه/ماجست  

ندسية ال  العلوم
.م  

 ماجست دكتوراه

 والنظم

Computer and 

Systems 

Engineering 

Computer 

Engineering and 

Systems 

والنظم اسب ا ندسة  

42 36 

ندسة ال قسم

ة النوو

شعاعية  و

Nuclear and 

Radiation 

Engineering 

M.Sc./Ph.D in 

Nuclear and 

Radiation 

Engineering 

العلومدكتوراه/ماجست

شعاعية و ة النوو ندسة  ال
15 

42 36 

M.Sc./Ph.D in 

Nuclear Sciences and 

Technology 

العلومدكتوراه/ماجست

ة النوو  والتكنولوجيا
16 

42 36 

ندسة ال قسم

 الكيميائية

Chemical 

Engineering 

M.Sc./Ph.D in 

Chemical 

Engineering 

العلومدكتوراه/ماجست

ندسة ال ندسية ال

 الكيميائية

17 

42 36 

ايضاتالر 

ندسية ال ياء  والف

Engineering 

Mathematics 

and Physics 

M.Sc./Ph.D in 

Engineering 

Mathematics 

العلومدكتوراه/ماجست

ندسية ال اضيات  الر
18 

42 36 
M.Sc./Ph.D in 

Engineering Physics 

العلومدكتوراه/ماجست

ندسية ال ياء  الف
19 

ا ودكتوراه ندسيةماجست ال املتخصصة(لعلوم ديدة ا امج   ) :الر

املعتمدة الساعات  عدد

Credit Hours M.Sc./ Ph. D 
دكتوراه/ماجست  

ندسية ال  العلوم
.م  

 ماجست دكتوراه

-- 36 M.Sc. Smart Grids Engineering 

ندسية ال العلوم ماجست

الذكية ات الشب ندسة

فقط(  )ماجست

1 

42 36 
M.Sc./Ph.D in Computer and 

Communication Engineering 

العلوم/ماجست دكتوراه

تصاالت و اسبات ا  ندسة

 

2 
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املعتمدة الساعات  عدد

Credit Hours M.Sc./ Ph. D 
دكتوراه/ماجست  

ندسية ال  العلوم
.م  

 ماجست دكتوراه

-- 36 
M.Sc. in Electromechanics 

Engineering 

ندسة ال العلوم ماجست

انيكية رومي ماجست(الك

 )فقط

3 

42 -- 
Ph.D in Biomedical 

Engineering 

ندسة ةال يو ا   الطبية

مع( اك باالش فقط   دكتوراه

باما   )جامعة

4 

42  -- 

Ph.D in Civil Engineering with 

emphasis on Sustainable 

Engineering Design and 

Construction 

ع ك ال مع املدنية ندسة ال

املستدام شاء و  لتصميم

مع( اك باالش فقط   دكتوراه

باما   )جامعة

5 



Faculty of Agriculture 
008 

برقم معتمدة لية خ136ال سم30بتار   2014د

لية: ال مع تصال ووسائل  عنوان

يديالعنوان أفالطون: ال ة- الشاط–ش    سكندر

  )+203(  5901900 - 5915427 - 5924391 :التليفون

  )+203(  5922780:فاكسال

ى و لك   www.agr.alexu.edu.eg :املوقع

ى و لك يد agr-dean@alexu.edu.eg: ال 
 مقدمة:

لية ال شاء إ خ  تار
 الرسالة:

التنمية" تحقيق ام لإلس ب والتدر رشاد و والتعليم ر والتطو البحث خالل من املعارف وتطبيق شر و إنتاج
شر  وال الزراعية للموارد واملثلاملستدامة والقيم يتفق بما ؛ وعاملياً وإقليمياً محلياً املنافسة ع القادرة ة

العليا   ".سانية
: ة  الرؤ

ة" شر ال للموارد املستدامة بالتنمية املرتبطة املعارف ج وترو إنتاج ادياً ر موقعاً تحتل أن لية ال شد ت
و  قليمي و القومي النطاق ع والزراعية   " .العامليوالطبيعية

دف:  ال
مع تحقيق .1 تواكب و الزراعية القطاعات مختلف الحتياجات ستجيب نحو ع املعر املنتج التم

املعاصرة العاملية ات  .تجا
وإيجاد .2 ل املشا مع التعامل ع قادرة التخصصات، مختلف اً متم علمياً يالً تأ لة مؤ كوادر إعداد

وقادرة املناسبة لول خاللا من وذلك العمل سوق للمنافسة لة ومؤ القرار اتخاذ املشاركة ع
ار بت و ودة با تتصف حثية و ية وتدر اديمية أ برامج من لية ال تقدمھ  .ما

التعليم .3 لعملي وداعمة محفزة ئة ب بتوف وذلك ودة ا ومضمون يتفق بما التعليم منظومة ر تطو
  .والتعلم

وا .4 م االتقو ارتباط ادة لز العليا والدراسات وس الور الب ملرحل الدراسية امج لل املستمر ر لتطو
سوق ملتطلبات ستجابة و املصري للمجتمع جتماعية و قتصادية التنمية متطلبات مع ا وتوافق

لية ال ر العمل فرص ادة لز قليمي و القومي  .العمل
البي .5 والبعد دارة تمامإدخال و العليا والدراسات وس الور الب ملرحل الدراسية امج ال

نية امل  .بالدبلومات
قطاعات .6 وإشراك وتحف التخصصات متعددة بحثية مجموعات خالل من العلمي البحث يع

العلمي البحث مشروعات ودعم ل تمو لية واملؤسسات اص ا والقطاع الزرا نتاج
ست اتو ألولو وفقا قليمية و القومية البحثية املراكز مع الوثيق والتعاون ا ونتائج ا بمخرجا فادة

الدولة خطة البحثية ل  .املشا
الزراعية .7 للموارد املستدامة دارة مجال ديثة ا والتقنيات البي الو  .شر
افة .8 متم ة خ ت كب لية ال تضع ة متم خدمات طتقديم ور الزرا باإلنتاج املرتبطة املجاالت

داء تقييم م وإشراك ن واملنتفع املجتمع واحتياجات لية ال ا تقدم ال دمات  .ا
اديمية .9 لية ال رامج و يتالءم بما املتاحة املوارد جميع من ستفادة عظيم و الفعال التوظيف

والبحثية ة   .والتنمو
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ا للطالب القبول الزراعةقواعد لية ب   :دد

مع الدليل ذا صدر وردت وال املعتمدة الساعات بنظام العليا للدراسات املوحدة العامة القواعد بع ت

و الزراعة لية ل املعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات الئحة ورد كما تية املواد نص   :تطبيق

مادة

)5(  

يل وال للقبول العامة   :الشروط

املجلس -1 من ا ف املع امعات ا إحدى من وس الور الب درجة ع اصل ا الطالب يقبل

برنامج ل ب القبول شروط أستو إذا العليا الدراسات امج ب للدراسة امعات ل   . ع

ستو - 2 الطالبان من ملجموعة انت أ سواء حدة ع علمى قسم ل ا يضع ال ختيار شروط الطالب

ليةا ال ومجلس املختص القسم مجلس موافقة ع يحصل وان ا بذا تدرس حالة ل ل   .و

العليا -3 الدراسات إدارة ة املطلو والنماذج ندات املس الطالب ستو   .أن

من -4 يبدأ الطالب يل خ يل(تار خ يقم) تار لم وإذا الدراسية املقررات من مقرر أول

مقررات يل ب لھالطالب يل ال يل يلھ عد درا فصل   .أول

اديمي -5 املرشد من عتمده و مقررات يل نموذج مأل و املناسبة املقررات الطالب يختار

والبحوث العليا للدراسات لية ال ووكيل القسم مجلس س   .ورئ

لھ -6 الدراسية املقررات وحساب ضور با للطالب سمح ي ل أسا شرط يل   .ال

املقررة -7 املواعيد خالل الدراسية الرسوم سداد عد إال مقرر أي الً م الطالب عت  .ال

ف ر ا فص من ي الثا سبوع اية قبل املقررات يل إجراءات اء بإ يقوم ال الذي الطالب

املحاضرات حضور لھ يحق ال الصيفي الفصل من ول سبوع أو يع   .والر
  

د   العلياقواعد الدراسات   بلوم

مادة

)12(  

يل ال   :شروط

الواردة للشروط باإلضافة العليا الدراسات دبلومات من أي لنيل الطالب يل ي ما ط املادة ش

)5:(  

إحدى -1 من الزرا التعاون أو الزراعية العلوم وس الور الب درجة ع حاصالً يكون أن

ف املع امعات امعاتا ل ع املجلس من   .ا

درجة -2 ع اصل ا الطالب يل قبول القسم مجلس توصية ع ليةبناءً ال ملجلس يجوز

التكميلية الدراسية املقررات من عدداً بنجاح اجتيازه عد التخصص غ وس الور الب

وس الور الب مستوي املختص القسم مجلس ا يحدد يتجاوز . ال ال املقرراتبحيث عدد

ساسية للمقررات سابقاً متطلباً تكون أال شرط مقررات عة أر عن حالة.التكميلية و

كشرط املقررات ذه للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز

نامج ال ساعات ضمن املقررات ذه لھ تحسب وال الدبلومة، مقررات يل   .ل
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ال -3   ملجلس الدبلوميجوز لدراسة الطالب يل قبول قسام مجالس اح اق ع بناءً لية

التا النحو  :ع

 تخصص وس الور الب درجة ع ن اصل ا الطالب قبول املبيدات وسمية كيمياء قسم

العلوم أو ندسة ال لية من  .الكيمياء

 درجة ع ن اصل ا الطالب قبول ة يو ا والنظم ندسة ال تخصصقسم وس الور الب

ندسة ال لية من انيكية املي ندسة  .ال

قتصاد - ج تخصص وس الور الب درجة ع ن اصل ا الطالب قبول امل قتصاد قسم

النوعية بية ال لية من  .امل

وس - د الور الب درجة ع ن اصل ا الطالب قبول الزراعية عمال وادارة قتصاد قسم

أوتخص قتصادية املوارد إدارة أو قتصادي التخطيط أو عمال إدارة أو قتصاد ص

ف املع ة املصر امعات ا إحدى من املشروعات إدارة أو أقتصاد تخصص الزرا التعاون

امعات ل ع املجلس من  ،ا

ع      أوالً الطالب يجتاز ان البد السابقة عة ر حوال ل وفقاًو التكميلية املقررات من دد

ذه2بند12للمادة   .الالئحة  من

الزراعة -4 ليات احدى من املفتوح التعليم برنامج خر الطالب بقبول السماح يجوز

للدراسة امعات ل ع املجلس من ا ف املع ة املصر امعات اذا، با الدبلومة امج ب

بال القبول شروط الطالب العلمىاستو برنامج( قسم ل املختص) ب القسم مجلس موافقة و

لية بال يل وال للقبول العامة للشروط وفقاً لية ال عاماً. ومجلس اجتياز الطالب ع جب و

ا ف يل ال املطلوب الدبلومة مقررات دراسة البدء قبل تكميلياً بدراسة، دراسياً ذلك تم و

ست ا م مقرراً عشرة ةاثن اختيار مقررات وستة الطالب ميع عامھ ة اجبار مقررات ة

علمي قسم ل ملتطلبات طبقاً املرفقة داول ا من العلمي القسم ا  .يحدد

املفتوح التعليم برنامج خر للطالب التكميلية املقررات  جدول

ة - أ إجبار   مقررات

الكودي املقرر  الرقم معتمدة تطبيقي نظري  اسم  ساعة

النباتاسا 07101 علم سيات  2 3 3 

شرات 11102 ا علم  3 3 2 اساسيات

ة 17104 والعضو الطبيعية الكيمياء  3 3 2 اساسيات

الوراثة 20101 علم  3 2 2 اساسيات

التحليلية 17103 الكيمياء  2 3 1 اساسيات

را 14201 علم    3 2 2 اساسيات
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ة - ب   اختيار   مقررات

الكودي املقرر  الرقم ي نظر  اسم علمية تطبيقي   ساعة

العام 11101 يوان ا علم  3 3 2 اساسيات

العام 03101 قتصاد علم  2 - 2 مبادئ

امل 04101 قتصاد علم  2 - 2 مبادئ

في 18101 الر املجتمع علم  2 2 1 اساسيات

الغابات 02201 علم  3 2 2 اساسيات

ي 08201 يوا ا نتاج  3 2 2 اساسيات

الدواجنا 09201 انتاج ساسيات  2 2 3 

املحاصيل 19211 انتاج  3 2 2 اساسيات

الدقيق 07201 حياء  2 3 1 علم

ة 15201 يو ا الكيمياء  2 - 2 اسسيات

الزرا 01201 رشادي تصال  2 2 3 

لبان 06201 علم  3 2 2 اساسيات

ضر 12201 ا انتاج  3 2 2 اساسيات

13201 
و  الز سيقاساسيات وت نة الز ونباتات ر

دائق  ا
2 2 3 

غذية 15202 وحفظ يع تص  3 2 2 اساسيات

ھ 16201 الفاك انتاج    3 2 2 مبادئ

مادة

)13(  

نامج لل الدراسية   :الساعات

مــــادة -1 ــــ الــــواردة التخصصــــية العليــــا الدراســــات دبلومــــات أحــــد ــــ ع الطالــــب يحصــــل ــــي ) 11(ل

بدراســة يقـوم أن مسـاعة30يجـب مــ ساسـية12معتمـده املقـررات مــن معتمـده وعــدد،سـاعة

ــــة18 ختيار املقــــررات مــــن معتمــــدة بــــھ،ســــاعة ل ــــ امل الــــدبلوم مقــــررات الطالــــب يجتــــاز ان ــــ ع

عن يقل ال عام الدبلومة+C.بتقدير ادة ش للدرجات اكمي ال واملعدل التقدير رصد   .و

الدبلوم-2 ادة ش ع اصل ا لدرجةالطالب دراستھ إلستكمال يل ال لھ يحق ال نية امل ة

التخصصية الدبلومة ادة ش ع اصل ا الطالب أما التخصص، اديمي بتقدير(املاجست

عن وذلك+C) اليقل التخصص ذات اديمي املاجست لدرجة دراستھ إستكمال لھ فيجوز

مجل وإعتماد املختص القسم مجلس موافقة ليةعد ال   .س

املاجست   درجة ع صول ل العامة   القواعد

مادة

)14(  

يل ال   :شروط

ماده الواردة للشروط باإلضافة املاجست لدرجة الطالب يل ي ما ط  ):5(ش

ع -1 جيد عام بتقدير التخصص فرع عادلھ ما أو وس الور الب درجة ع حاصالً يكون أن

بمتوسط أو للدرجاتقل اكمى ال التقدير عنCGPAنقاط إحدى) (2.333اليقل من

امعات امعات/ ا ل ع املجلس من التخصص فرع ا ف املع د   .املعا
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اصل -2 ا الطالب يل قبول املختص القسم مجلس اح اق ع بناء لية ال ملجلس يجوز

وذلك التخصص فرع غ وس الور الب درجة املقرراتع من عدداً بنجاح اجتيازه عد

ة ضرور القسم ا يرا وال الدبلومة وسأو الور الب مستوى التكميلية ال. الدراسية بحيث

للمقررات سابقاً متطلباً أالتكون شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقررات عدد يتجاوز

الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و ذهالدراسية للنجاح يلية تأ سنة

ضمن املقررات ذه لھ تحسب وال املاجست درجة مقررات يل ل كشرط املقررات

نامج ال   .ساعات

لدرجة -3 يل ال رغب و وس الور الب مقبول تقدير ع اصل ا الطالب ع

بتقدير تخص دبلوم ع صول ا لية ال لالئحة طبقاً ع)  C+ )CGPA 2.333املاجست

  .قل

املاجس -4 درجة لدراسة الطالب قبول قسام مجالس اح اق ع بناءً لية ال ملجلس يجوز

التا النحو  :ع

تخصص.أ وس الور الب درجة ع ن اصل ا الطالب قبول املبيدات وسمية كيمياء قسم

العلوم أو ندسة ال لية من  .الكيمياء

والنظ.ب ندسة ال تخصصقسم وس الور الب درجة ع ن اصل ا الطالب قبول ة يو ا م

ندسة ال لية من انيكية املي ندسة  .ال

قتصاد - ج تخصص وس الور الب درجة ع ن اصل ا الطالب قبول امل قتصاد قسم

النوعية بية ال لية من  .امل

الطال  - د قبول الزراعية عمال وادارة قتصاد وسقسم الور الب درجة ع ن اصل ا ب

أو قتصادية املوارد إدارة أو قتصادي التخطيط أو عمال إدارة أو قتصاد تخصص

ف املع ة املصر امعات ا إحدى من املشروعات إدارة أو أقتصاد تخصص الزرا التعاون

امعات ل ع املجلس من  ،ا

حوال          ل وفقاًو التكميلية املقررات من عدداً أوالً الطالب يجتاز ان البد السابقة عة ر

الالئحھ2بند12للمادة ذه   .من

بتقدير -5 بنجاح الدراسية املقررات الطالب اجتياز عنCGPAعد يقل وجب( 2.333ال إال و

لتح املقررات عض يل إعادة أو إضافية مقررات يل ال الطالب متوسطع ن س

الدرجات أن، )تقدير جوز و للرسالة البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب يتقدم

الساعات من لعدد اجتيازه عد للرسالة البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب يتقدم

عن(املعتمدة يقل الدرجة% 30ال متطلبات بتقدير) من عنCGPA بنجاح يقل (         ال

2.333(.  

موضوع -6 يل ب التقدم قبل للقسم سيمينار للرسالة البح ح املق خطة الطالب عرض

القسم مجلس ع وعرضھ البح. الرسالة ح املق ع القسم مجلس موافقة حالة و

شراف نة شكيل و جراءات إستكمال يتم   .للرسالة

وفق -7 ية جن اللغة مستوي اجتياز الطالب مجلسع من الصادرة املنظمة للقرارات اً

امعة   .ا
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للدرجات -8 تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح الCGPAعد

عن رسالتھ2.333يقل نتائج عرض الطالب يقوم أن يجوز الرسالة موضوع من اء ن و

سيمينار الق(، صورة ملجلس أو ن اضر ل س ل أنھ را عديلو تدخل اى ق ا سم

العام للن فقط شاري اس م را ولكن الرسالة امل، مكونات ال ق ا شراف نة ول

عدمھ من راء لتلك صالحية) .ستجابة ر بتقر بالتقدم الرئ املشرف ا عد قوم و

شكيل ل القسم مجلس ع العرض طلب مع شراف يئة من موقعة كمالرسالة ا نة

الرسالة غ. ع املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء إختالف حالة و

ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ إع ب س فيھ شرح تفصي ر تقر بكتابة املوافق

املناسب القرار وإتخاذ الة ا بدراسة العلمي القسم قوم و   .الصالحية

لل -9 املاجست درجة العلميةتمنح م رسال مناقشة عد و الدرجة متطلبات يجتازون الذين طالب

ادة ش للدرجات اكمي ال املعدل أو التقدير يرصد وال ، ن املحكم نة بواسطة ا وإجاز

الطالب تقديرات بيان الطالب ا اجتاز ال املقررات تقديرات ترصد ولكن املاجست

.Student Transcript  

مادة

)15(  

نامج لل الدراسية   :الساعات

يدرس أن يجب املاجست درجة ع الطالب يحصل ي للمقررات30ل ي أد كحد معتمدة ساعة

ا م حصاء6الدراسية مقرر بدراسة الطالب قيام ضرورة مع ساسية املقررات من ساعات

بواقع قتصادي حصاء أو التجارب عد3وتصميم ضمن معتمدة الساعاتساعات د

للدراسة بواقع، جمالية العلمية النقاش حلقات ملقرر الطالب إجتياز الدراسة ساعات وتتصمن

واحدة معتمدة دراسية إ. ساعة يل8باإلضافة كون و للرسالة ي أد كحد معتمدة ساعات

البحث موضوع يل عد الرسالة الطال. ساعات يجتاز أن البد سبق ما إ مقررباالضافة ب

بحاث و الرسائل لكتابة العلمية داخ) 00750(القواعد كمتطلب معتمدة ساعات بدون

الدرجة ع صول   .ل

الفلسفة   دكتوراه ع صول ل العامة   القواعد

مادة

)18(  

يل ال   :شروط

ماده الواردة للشروط باإلضافة الدكتوراه لدرجة الطالب يل التا ط   ): 5(ش

من -1 ا ف املع امعات ا إحدى من التخصص فرع املاجست درجة ع حاصالً يكون أن

امعات ل ع   .املجلس

اصل -2 ا الطالب يل قبول املختص القسم مجلس اح اق ع بناء لية ال ملجلس يجوز

التخصص فرع غ املاجست درجة املقر . ع من عدد بنجاح إجتياز عد راتوذلك

القسم ا يرا وال املاجست أو الدبلوم أو وس الور الب مستوى التكميلية الدراسية

ة متطلباً. ضرور تكون أال شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقررات عدد يتجاوز ال بحيث

ساسية للمقررات يلية، سابقاً تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و

تحسبللن وال للرسالة يل ال أو يدية التم الدراسة للقيد كشرط املقررات ذه جاح

نامج ال ساعات ضمن املقررات ذه   .لھ
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بتقدير -3 بنجاح الدراسية املقررات الطالب إجتياز عنCGPAعد يقل ع( 2.333ال وجب وإال

املق عض دراسة إعادة أو إضافية مقررات يل ال متوسطالطالب ن لتحس ررات

الدرجات للرسالة، )تقدير البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب أن. يتقدم جوز و

إجتيازه عد للرسالة البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب الساعات%30يتقدم من

بتقدير بنجاح عنCGPAاملعتمدة الشامل2.333اليقل متحان إجتيازه قبل . وذلك

عرض حو املق خطة يل ب التقدم قبل للقسم سيمنار البح ح املق خطة الطالب

القسم مجلس ع للرسالةوعرضھ خطة. البح ع القسم مجلس موافقة حالة و

شراف نة شكيل و جراءات إستكمال يتم للرسالة البح ح   .املق

الشامل -4 متحان عدتحرComprehensive Examعقد التخصص مجال اً شفو ثم اً ر

للدرجات تراكمي متوسط و بنجاح الدراسية املقررات عن CGPA إجتياز يقل ) C+)2.333ال

أعادة أو إضافية مقررات يل ال الطالب ع وجب وإال الرسالھ موضوع يل عد و

الدرجات تقدير متوسط ن لتحس املقررات  .عض

 متحا أداء آليھ امعةتطبق ا مجلس يقرره ملا طبقاً الدكتوراه لدرجة الشامل   .ن

مجلس -5 من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية جن اللغة مستوي اجتياز الطالب ع

املاجست دراسة أثناء الطالب يجتازه لم ما امعة   .ا

للدرج -6 تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح الCGPAاتعد

عن من2.333يقل قل ع واحد علمي بحث شر ب قيامھ و الرسالة موضوع من اء ن و

أو املحكمة املحلية أو الدولية العلمية املجالت أحد شر بال يفيد خطاب تقديم أو الرسالة

عرض الطالب يقوم أن جوز و املحلية أو الدولية املؤتمرات أحد امل شر نتائجصورة

القسم مجلس ع الرسالة صالحية ر بتقر التقدم قبل سيمينار صورة أنھ(رسالتھ يرا و

م را ولكن الرسالة مكونات عديل تدخل اى ق ا القسم ملجلس أو ن اضر ل س ل

من راء لتلك ستجابة امل ال ق ا شراف نة ول العام للن فقط شاري اس

يئة،) عدمھ من موقعة الرسالة صالحية ر بتقر بالتقدم الرئ املشرف ا عد يقوم

الرسالة ع كم ا نة شكيل ل القسم مجلس ع العرض طلب مع   ..شراف

بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء إختالف حالة و

اضھ إع ب س فيھ شرح تفصي ر قومتقر و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع

املناسب القرار وإتخاذ الة ا بدراسة العلمي   .القسم

الدرجة -7 متطلبات وجميع العلمية رسالتھ مناقشة يجتاز الذي للطالب الدكتوراه درجة تمنح

املعدل التقديرأو يرصد وال لية ال مجلس وموافقة القسم مجلس اح اق ع بناءً وذلك

الدكتوراهال ادة ش للدرجات الطالب. اكمي ا إجتاز ال املقررات تقديرات ترصد ولكن

الطالب تقديرات   . Student Transcriptبيان

مادة

)19(  

نامج لل الدراسية   :الساعات

يدرس أن يجب الدكتوراه درجة ع الطالب يحصل ي أدنىللمقررات24ل كحد معتمدة ساعة

باإلض ا24افةإالدراسية م للرسالة ي أد كحد معتمدة املقررات 6ساعة من ةساسيساعات
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بواقع قتصادي حصاء أو التجارب وتصميم حصاء مقرر بدراسة الطالب قيام ضرورة 3مع

دراستھ سبق قد يكن لم أن للدراسة جمالية الساعات عدد ضمن معتمدة ساعات

ا، املاجست ساعات بواقعوتتصمن العلمية النقاش حلقات ملقرر الطالب اجتياز ضرورة لدراسة

إ باإلضافة واحدة معتمدة دراسية يل8ساعة كون و للرسالة ي أد كحد معتمدة ساعات

البحث موضوع يل عد الرسالة مقرر. ساعات الطالب يجتاز أن البد سبق ما إ باإلضافة

الرسائل لكتابة العلمية بحاثالقواعد داخ) 00750(و كمتطلب معتمدة ساعات بدون

املاجست دراستھ سبق قد يكن لم أن الدرجة ع صول   .ل

 

الزراعة: لية ب العلمية قسام  

القسم   م القسم  Code Departement/ كود

01 Agricultural Extential Education الزرا رشادي   1 التعليم

02 Woods and Timber-trees خشابالغابات وتكنولوجيا  2  

03 Economics and Agri-business الزراعية عمال وإدارة قتصاد  3  

04 Home economics امل قتصاد  4  

05 
Bio-systems and Agricultural 

Engineering 

ة يو ا والنظم الزراعية ندسة   5 ال

06 Dairy science وتقنية لبانعلوم  6  

07 Plant pathology النبات   7 امراض

08 Animal and fish production ي والسم ي يوا ا نتاج  8  

09 Poultry science الدواجن   9 إنتاج

11 Applied animals and Entomology شرات ا يوانعلم التطبيقيوا  10  

12 Vegetable crops science ضر   11 ا

13 

Floriculture, ornamental 

Horticulture and Landscape 

gardening  

نة الز ونباتات ور سيقالز وت

دائق  ا

12  

14 Soil and water sciences واملياه را   13 علوم

15 Food science and technology غذية وتقنية   14 علوم

16 Fruit- trees science ة   15 الفاك

17 
Pesticides chemistry and 

technology. 

وتقنية بيداتاملكيمياء  16  

18 Rural development فية الر   17 التنمية

19 Crop science املحاصيل   18 علوم

20 Genetics 19 الوراثة  
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الزراعة لية ب العلمية والدرجات  الدبلومات

  :الدبلومات: أوالً 

التخصصية   :الدبلومات

عدد

الساعات

 املعتمدة

Credit 

Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department 

Diploma  م  الدبلومة.  

30 

01 

Agricultural 

Extential 

Education  

Agricultural 

Extension  

الزرا   1   رشاد

30 

02 
Woods and 

Timber-trees  

Environmental 

silveculture and tree 

– resources 

management  

وصيانة البي ال

ة ر ال   املوارد

  

2  

30 

03 
Economics and 

Agri-business  

Feasibility studies for 

Agricultural projects  

دوي ا دراسة

للمشروعات قتصادية

  الزراعية

  

3  

30 
04 

Home 

economics 

Home economics  امل   4  قتصاد

30 
  

Nutrition and diet 

Planning  

وتخطيط التغذية

  الوجبات

5  

30 

05 

Bio-systems 

and 

Agricultural 

Engineering  

Modern technology 

in mechanical 

agricultural 

engineering  

ديثة ا التقنيات

وامليكنة ندسة ال

  الزراعية

6  

30 

06 Dairy science  

Dairy production and 

quality control  

يع اتص ومنتجا لبان

ودة ا   ومراقبة

  

7  

30 

07 
Plant 

pathology  

Post-harvest diseases  عد ما النبات أمراض

ملحاصيل صاد ا

  التصدير

8  
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عدد

الساعات

 املعتمدة

Credit 

Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department 

Diploma  م  الدبلومة.  

30 

08 

Animal and 

fish 

production  

Animal production  ي يوا ا   9  نتاج

30 
09 Poultry science Poultry production  

الدواج   نإنتاج

  
10  

30 

11 

Applied 

animals and 

Entomology 

Apiculture and silk 

worm  

وديدان العسل نحل ية تر

ر ر   ا

  

11  

30 
12 

Vegetable 

crops science 

Protected vegetable 

production  

املحمية ضر ا   زراعة

  
12  

30 

13 
Floriculture, 

ornamental 

Horticulture 

and Landscape 

gardening 

Floriculture, 

ornamental 

Horticulture and 

Landscape gardening  

نة الز ونباتات ور الز

دائق ا سيق   وت

  

13  

30 
13 

Design and 

landscaping  
املواقع سيق وت   14  تصميم

30 

14 
Soil and water 

sciences 

Soils Reclamation 

and improvement  

ن وتحس إستصالح

  را

  

15  

30 

15 

Food science 

and 

technology 

Production, handling 

and quality control  

يع وتص وتداول مراقبة

  غذية

  

16  

 
التخصصية   :الدبلومات

عدد

الساعات

 املعتمدة

Credit 

Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department 

Diploma  م  الدبلومة.  

30 
15 

Food science 

and 

Fish technology and 

Management  

سماك تكنولوجيا

دارة   و
17  
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عدد

الساعات

 املعتمدة

Credit 

Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department 

Diploma  م  الدبلومة.  

technology   

30 
16 

Fruit- trees 

science 
Fruit- trees  ة   18  الفاك

30 

17 

Pestcides 

chemistry and 

technology. 

Pest control & 

environment 

protection from 

cides pollution.  

وحم فات افحة ايةم

التلوث من ئة الب

  باملبيدات

19  

30 
18 

Rural 

development 
Rural development  فية الر   20  التنمية

30 
19 Crop science 

Production & quality 

of cotton  

محصول وجودة إنتاج

  القطن
21  

30 
19 Crop science 

Production & quality 

of cereal  

محاصيل وجودة إنتاج

بوب   ا
22  

30 20 Genetics Genetic engineering  الوراثية ندسة   23  ال

الزراعيةوالدكتوراهاملاجستدرجات: ثانياً    : العلوم

الساعات عدد
 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم
نامج  لل
Code 

ع التا العلمي القسم
ا  ل

Department 

M.SC./Ph.D. املاجست 
 الدكتوراه

 

.م  
 

دكتور 
 اه

جستما  ماجست دكتوراه 

48 38 

01  
Agricultural 

Extential 
Education 

Agricultural 
Extension  

التعليم
رشادي

  الزرا
  

1  

48 38 

02  
Woods and 

Timber-trees 

Timber trees 
& wood 

technology  

غابات
وتكنولوجيا

  خشاب
  

2  
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الساعات عدد
 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم
نامج  لل
Code 

ع التا العلمي القسم
ا  ل

Department 

M.SC./Ph.D. املاجست 
 الدكتوراه

 

.م  
 

دكتور 
 اه

جستما  ماجست دكتوراه 

48 38 

03  
Economics and 
Agri-business 

Economics 
and 

Agribusiness  

قتصاد
وإدارة

عمال
  الزراعية

  

3  

48 38 
04  Home economics 

Home 
economics  

قتصاد
  امل

4  

48 38 

05  
Bio-systems and 

Agricultural 
Engineering 

Bio-systems 
and 

Agricultural 
Engineering  

ندسة ال
الزراعية
والنظم
ة يو   ا

  

5  

48 38 
06  Dairy science 

Dairy 
science  

وتقنية علوم
  لبان

6  

48 38 
07  Plant pathology 

Plant 
pathology  

أمراض
  النبات

7  

48 38 
08  

Animal and fish 
production 

Animal and 
fish 

production  

نتاج
ي يوا ا
ي   والسم

8  

48 38 
09  Poultry science 

Poultry 
production  

إنتاج
  لدواجنا

9  

48 38 
11  

Applied animals 
and Entomology 

Applied 
Entomology 

علم
شرات ا
  التطبيقي

10  

48 38 
12  

Vegetable crops 
science 

Vegetable 
crops  

ضر   11  ا

48 38 

13  

Floriculture, 
ornamental 

Horticulture and 
Landscape 
gardening 

Floriculture, 
ornamental 
Horticulture 

and 
Landscape 
gardening  

ور الز
نة الز ونباتات

سيق وت
دائق   ا

  

12  

48 38 14  
Soil and water 

sciences 

Soil and 
water 

sciences  

را علوم
  واملياه

13  

48 38 
15  

Food science and 
technology 

Food 
technology  

وتقنية علوم
  غذية

14  
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الساعات عدد
 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم
نامج  لل
Code 

ع التا العلمي القسم
ا  ل

Department 

M.SC./Ph.D. املاجست 
 الدكتوراه

 

.م  
 

دكتور 
 اه

جستما  ماجست دكتوراه 

48 38 
16  

Fruit- trees science Fruit- trees 
science  

ة   15  الفاك

48 38 

17 

Pestcites 
chemistry and 

technology. 

Pesticides 
chemistry 

and 
technology  

وتقنية كيمياء
مبيدات
  فات

  

16  

48 38 
18 

Rural development Rural 
development 

التنمية
فية   الر

17  

48 38 
19 

Crop science Crop science  علوم
 املحاصيل

18  

48 38 
20 

Genetics Genetics  19  الوراثة  

واملتخصصة: ديدة ا امج  ال

الساعات عدد
 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم
نامج  لل
Code 

العلمي القسم
ا ل ع  التا

Department 

M.SC./Ph.D. املاجست 
 الدكتوراه

 

.م  
 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه

- 38 14  
Soil and water 

sciences 

Sustainable 
management 

of water 
resources  

ية البي دارة
املائية للموارد

الساعات بنظام
ية -  ECTSورو

فقط   ماجست

1  

- 38 14   

Sustainable 
management 

of land 
resources  

املستدامة دارة
بنظام لألرا

الساعات
ية -  ECTSورو

فقط   ماجست

2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

130

High Institute of Public Health 
009 

برقم معتمد د خ157املع 2016أغسطس15بتار  

تصال ووسائل دعنوان املع   :مع

يدى ال ة165: العنوان ر ا ق ة-طر سكندر ضرة   ا

يدي ال   21561: الرقم

  + 4285499 (203): التليفون

  + 4288436 (203): فاكسال

ى و لك   www.hiph.alexu.edu.eg/index.php/ar: املوقع

ى و لك يد deanoffice_hiph@yahoo.com                                  :ال 
 مقدمة:

د املع شاء إ خ  تار

عام ة سكندر بمدينة العامة ة لل العا د املع شاء بإ ية العر مصر ة ور بجم ة ال وزارة وذلك1956قامت

د املع شاء ا من دف ال ان العامة،و ة ال مجال ن ج ر ا ب وتدر عليم وظ امل النقص ع للتغلب

ب ية ال الرعاية منظومة إمداد و الوقت باملعلوماتذلك يتمتعون اللذين باألفراد املحيطة املنطقة ودول مصر

عام و عالية، وجودة بفاعلية الص باملستوى وض لل افية ال ارات جامعة1963وامل إ د املع تبعية نقل تم

ال مجال املتخصص أفرقيا وشمال املتوسط شرق منطقة مستوى ع ول د املع ليصبح ة ةسكندر

ملنظمة قليمى املكتب من والرعاية القوى بالدعم د املع حظى البداية ومن العليا، الدراسات مستوى ع العامة

جميع د واملع العاملية ة ال منظمة ن ب وثيق عاون يقوم ن ا ذلك ومنذ املتوسط، لشرق العاملية ة ال

الدرج إعطاء حيث من العامة ة بال اصة ا ةاملجاالت با ستعانة أو ية التدر الدورات تنظيم أو العلمية ات

من والعديد د املع ن ب عاون يوجد كذلك العاملية، ة ال ملنظمة ن شار كمس للعمل د املع ألساتذة العلمية

والفاو سف اليون مثل خري الدولية يئات  .ال

: ة  الرؤ

دالعا يطمح ة املع اديمياً  مركزاً  يكون  أن العامة لل قليمي املح املستوى  ع مرموقاً  ا  ابداع  والعاملي،يتم و

ارات ملعرفة وتوصيال ات وامل   املجتمع ة عزز  سليمة وممارسات لسياسات وا

 الرسالة:

ن وقيادات كوادر إعداد ة ع قادر ية التحديات مواج ية ال ة رتقاء دف والبي سر فراد ب جتمعاتوامل و

شطة برامج خالل من–تأثراً ك االفئات السيم– ب التعليم مجاالت  التخصصات متعددة وا ودة عا والتدر  ا

ل املرتبط املتم العلمي ،البحث ئة املجتمع بمشا ة العالقة ذات املؤسسات مع الديناميكية ،الشراكة والب  بال

ئة دمات والب ية املجتمعية وا   .الفعالة والبي

داف :   

عن .1 وذلك العامة ة ال املتخصصة الكوادر ج تخر خالل من ة ال مجال ة شر ال القوى تنمية

ة ور م املجتمعية القيم ع ترتكز وال املتم اديمي و العلمي املستوى ذات الدراسية امج ال ق طر

ية العر ملخت. مصر العامة ة ال كوادر إعداد وسطكذا الشرق ومنطقة قية فر و ية العر الدول  .لف
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ة .2 ال ل مشا يص إ دف ال التطبيقية باألبحاث القيام خالل من املعر بداع املشاركة

سليمة علمية قة بطر ا ل املناسب التدخل ع ساعد مما ل املشا ذه وتحليل املجتمع   .العامة

ق .3 طر عن املجتمع عنخدمة لية معيات اوا اصة أوا كومية ا سواء املختلفة ات ا مع التعاون

ا تطبيق واملعاونة ية ال السياسات ووضع التخطيط املشاركة ق  .طر

العامة ة لل العا د باملع دد ا للطالب القبول   :قواعد

امل الساعات بنظام العليا للدراسات املوحدة العامة القواعد بع معت الدليل ذا صدر وردت وال عتمدة

ة لل العا د للمع املعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات الئحة ورد كما تية املواد نص تطبيق

و   :العامة

مادة

)5(  

يل وال للقبول العامة   :الشروط

وس-1 الور الب درجة ع اصل ا الطالب امعا/ يقبل ا إحدى من س سا املجلسالل من ا ف املع ت

برنامج ل ب القبول شروط أستو إذا العليا الدراسات امج ب للدراسة امعات ل   .ع

ـــــم ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ الدرا  القســ ل   املؤ

ائيات الو   قسم

وجراحة طب وس الور ب أو راحة وا الطب وس الور ب

وس الور ب أو يوان أوا سنان و الفم وجراحة طب

الصيدلة وس الور ب أو ض التمر وس الور   .ب

ة يو ا حصاءات ة  قسم املصر امعات ا إحدى من س سا الل أو وس الور   .ب

ارة ا املناطق ة     قسم

الطبية- شرات وا الطفيليات أو  :تخصص العلوم وس الور ب أو راحة وا الطب وس الور ب

وس الور يوانب ا وجراحة أو طب الصيدلة وس الور ب أو

سنان و الفم وجراحة طب وس الور   .ب

ارة- ا املناطق ة راحة  :تخصص وا الطب وس الور   .ب

ومخاطر- مراض ناقالت مقاومة تخصص

  :املبيدات

أو الزراعة وس الور ب أو راحة وا الطب وس الور ب

وس الور ب أو الصيدلة وس الور وجراحةب طب

العلوم وس الور ب أو يوان   .ا

ولية- ة ال الرعاية راحة  :تخصص وا الطب وس الور   .ب

الدقيقة حياء   قسم

وجراحة طب وس الور ب أو راحة وا الطب وس الور ب

العلوم وس الور ب أو الصيدلة وس الور ب أو يوان ا

و  طب وس الور ب أو يولو امليكروو الفمتخصص جراحة

ا عدل ما أو سنان   .و

واء ال وتلوث نية امل ة ال     قسم

الصناعات- وطب نية امل ة ال راحة  :تخصص وا الطب وس الور   .ب

واء- ال وتلوث العمــل ئة ب ة وس  :تخصص الور ب أو الصيدلة وس الور ب أو ندسة ال وس الور ب

إحدى من العلوم وس الور ب أو ةالزراعة املصر امعات ا

ا عادل ما   .أو

ئة الب ة     قسم

ئة- الب يولوجيا و كيمياء أو  :تخصص الكيميائية ندسة ال وس الور ب أو العلوم وس الور ب
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إحدى من الصيدلة وس الور ب أو الزراعة وس الور ب

ا عادل ما أو ة املصر امعات   .ا

ئــــة- الب ندسة ندس  :تخصص ال وس الور أوب جميلة فنون وس الور ب أو ة

ما أو املعادلة ندسية ال د املعا من د مع من وس الور ب

ا   .عادل

ئـــــة- الب ة طب  :تخصص أو سنان طب أو راحة وا الطب وس الور ب

أو العلوم أو الصيدلة وس الور ب أو يوان ا وجراحة

ا عادل ما أو ض التمر أو بية ال أو   .الزراعة

التغذيــــــــة     قسم

التغذية- الفم  :تخصص وجراحة طب أو راحة وا الطب وس الور ب

العلوم وس الور ب أو الصيدلة وس الور ب أو سنان و

أو ض التمر وس الور ب أو اضة الر يولوجياو ا ماعدا

أو الطبي العالج وس الور ب أو الزراعة وس الور ب

وال السياحة وس الور قتصادب وس الور ب أو فنادق

  .امل

الغذائية- والرقابة غذية ة ما  :تخصص أو املصرة امعات ا إحدى من س سا الل أو وس الور ب

امعات ل ع املجلس من ا   .عادل

غذيــــة- تحليل ما  :تخصص أو املصرة امعات ا إحدى من س سا الل أو وس الور ب

ا من ا امعاتعادل ل ع   .ملجلس

السلوكية والعلوم ية ال دارة     قسم

السياسة- و التخطيط و دارة تخصص

ية   :ال

ما أو املصرة امعات ا إحدى من س سا الل أو وس الور ب

امعات ل ع املجلس من ا   .عادل

شفيات- املس إدارة امعا  :تخصص ا إحدى من س سا الل أو وس الور ماب أو املصرة ت

امعات ل ع املجلس من ا   .عادل

والعلوم- الص التثقيف تخصص

  :السلوكية

الفم وجراحة طب أو راحة وا الطب وس الور ب

العلوم وس الور ب أو الصيدلة وس الور ب أو سنان و

ية ما/ال أو ض التمر وس الور ب أو التطبيقية الطبية

املجلس  من ا امعاتعادل ل   .ع

ســـــرة ة     قسم

والطفل- م ة راحة  :تخصص وا الطب وس الور   .ب

ق- املرا ة و املدرسية ة ال راحة  :تخصص وا الطب وس الور   .ب

النفسيــــــة- ة ال راحة  :تخصص وا الطب وس الور   .ب

ن- املسن ة راحة  :تخصص وا الطب وس الور   .ب

العامـةتخص- ة ال ض تمر ض  :ص التمر وس الور   .ب
  

من2   ملجموعة انت أ سواء حدة ع علمى قسم ل ا يضع ال ختيار شروط الطالب ستو ان ـ

د املع ومجلس املختص القسم مجلس موافقة ع يحصل وان ا بذا تدرس حالة ل ل او   .الطالب

والنماذج3 ندات املس الطالب ستو أن العلياـ الدراسات إدارة ة   .املطلو
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الطالب4 يقم لم وإذا الدراسية املقررات من مقرر أول يل خ تار من يبدأ الطالب يل خ تار ـ

لھ يل ال يل يلھ عد درا فصل أول مقررات يل   .ب

عتمد5 و مقررات يل نموذج مأل و املناسبة املقررات الطالب يختار اديميـ املرشد من سه ورئ

والبحوث العليا للدراسات د املع ووكيل القسم   .مجلس

لھ6 الدراسية املقررات وحساب ضور با للطالب سمح ي ل أسا شرط يل ال   .ـ

املقررة7 املواعيد خالل الدراسية الرسوم سداد عد إال مقرر أي الً م الطالب عت ال   .ـ

فالطالب-8 ر ا فص من ي الثا سبوع اية قبل املقررات يل إجراءات اء بإ يقوم ال الذي

املحاضرات حضور لھ يحق ال الصيفي الفصل من ول سبوع أو يع   .والر

من2 ملجموعة انت أ سواء حدة ع علمى قسم ل ا يضع ال ختيار شروط الطالب ستو ان ـ

حال ل ل او دالطالب املع ومجلس املختص القسم مجلس موافقة ع يحصل وان ا بذا تدرس   .ة

العليا   الدراسات دبلومة ع صول ا   قواعد

مادة

)12(  

يل ال   :شروط

الواردة للشروط باإلضافة التخصصية العامة ة ال دبلومة لنيل الطالب يل ي ما ط ش

 ):5(املادة

ع-1 حاصالً يكون وسأن الور الب امعات/ درجة ا إحدى من س سا من/ الل ا ف املع د املعا

امعات ل ع   . املجلس

درجة2   ع اصل ا الطالب يل قبول القسم مجلس توصية ع بناءً د املع ملجلس يجوز ـ

وس الور الدراس/ الب املقررات من عدداً بنجاح اجتيازه عد التخصص غ س سا الالل التكميلية ية

أال شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقررات عدد يتجاوز ال بحيث املختص القسم مجلس ا يحدد

ساسية للمقررات سابق متطلباً يلية .تكون تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و

الدبلومة مقررات يل ل كشرط املقررات ذه ساعاتوال، للنجاح ضمن املقررات ذه لھ تحسب

نامج   .ال

مادة

)13(  

نامج لل الدراسية   :الساعات

املختلفة-1 التخصصات العامة ة ال التخص العليا الدراسات دبلوم   أوالً

ع -1 السا الباب ن املعتمـدة) I(يب السـاعات وعـدد املختلفـة الـدبلومات تخصصـات الدراسية املقررات

مقــرر، ــل املل مجلــس قــر ــدو مقــرر،ع ــل ــ تــدرس ــ ال مجــالساملوضــوعات احــات اق قســامعــد

تو ،املختصـــةالعلميــة ـــ وكــوداملكـــودبـــعال ـــد املخـــتصع العلمـــي مـــنوتبـــدأالقســـم 650:  600رقـــام

تدرس مقررات ا أ ع   .التخصصيةدبلومةللللداللة

الطالب -2 ب يقوم ل املرشد26اسةبدر التخصصيةدبلومةالامل اح اق ع بناء معتمدة ساعة

شاملة د املع مجلس واعتماد القسم مجلس وموافقة معتمدة10اديمى املقررات ساعة من

و العامة تخصصية10الدراسية أساسية مقررات معتمدة ة(ساعات و) إجبار دبلومة ل ل 6املحددة

معتمدة ا ساعات ة ختيار الدراسية املقررات يمن بمعرفةل الطالب ا العلميختار القسم

امل مجلس موافقة و داملختص   : ع

 10عامة أساسية مقررات معتمدة   ساعات
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 10تخصصية أساسية مقررات معتمدة ة(ساعات   )اجبار

 6ة اختيار مواد معتمدة  ساعات

الدبلومة ادة ش للدرجات اكمى ال واملعدل التقدير رصد  .و

الدر  دبلومة العامةثانياً ة بال عالقة ذات مجاالت نىة امل العليا  اسات

ن -1 مب و كما املعتمدة الساعات من عدد يدرس أن يجب نىة امل الدبلومة ع الطالب يحصل ى ل

ع السا   :(II)الباب

 ية ال املعلومات  .إدارة

 املدرسية النفسية ة   .ال

 الدولية ة ال مجال القيادات   .تنمية

 ا واءتلوث   .ل

 املياه تلوث افحة   .م

 سرة   .ة

 املتوطنة مراض ومقاومة ميات   .ا

 نية امل   .السالمة

 امل يل   .التا

 نية امل ة ال ض  .تمر

 املعمل ودة ا وإدارة الطفي يص   .ال

العلمية -2 قسام مجالس احات اق عد مقرر، ل تدرس ال املوضوعات د املع مجلس يقر

مناملخت رقام وتبدأ املختص العلمي القسم وكود د املع كود بع ت وال للداللة699ـ651صة؛

نية امل للدبلومة تدرس مقررات ا أ   .ع

أو املاجست درج من ألي بالدراسة لاللتحاق ا عل ن اصل ا نية امل الدبلومات دراسة ل التؤ

در  ا عل يب أن اليمكن أنھ حيث أخري الدكتوراه علمية   .جة

املاجست-2 لدرجة دراستھ إلستكمال يل ال لھ يحق ال نية امل الدبلومة ادة ش ع اصل ا الطالب

إستكمال لھ فيجوز التخصصية الدبلومة ادة ش ع اصل ا الطالب أما ، التخصص اديمي

موافقة عد وذلك التخصص ذات اديمي املاجست لدرجة وإعتماددراستھ املختص القسم مجلس

للدرجة يل بال اصة ا الشروط يفاء وإس د املع   .مجلس

املاجست   درجة ع صول ل العامة   القواعد

مادة

)14(  

يل ال   :شروط

ماده الواردة للشروط باإلضافة املاجست لدرجة الطالب يل ي ما ط   ):5(ش

ا -1 درجة ع حاصالً يكون وسأن الور للمو/ لب وفقاً س سا بتقديرالل العلمية قسام شروط

قل ع جيد للدرجات عام اكمى ال التقدير نقاط بمتوسط عنCGPAأو إحدى  ) (2.333اليقل من

امعات امعات/ ا ل ع املجلس من التخصص فرع ا ف املع د   .املعا

ا-2 ع بناء د املع ملجلس درجةيجوز ع اصل ا الطالب يل قبول املختص القسم مجلس اح ق

وس الور الدراسية/ الب املقررات من عدداً بنجاح اجتيازه عد وذلك التخصص فرع غ س سا الل

ة ضرور القسم ا يرا وال الدبلومة مستوى عن. التكميلية التكميلية املقررات عدد يتجاوز ال بحيث
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مقررات عة مقرراتأر عة أر عن ا اد ز حالة و ساسية للمقررات سابق متطلباً تكون أال شرط

لھ تحسب وال املاجست مقررات يل ل كشرط املقررات ذه للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق

نامج ال ساعات ضمن املقررات   .ذه

وس3 الور الب مقبول تقدير ع اصل ا الطالب ع لدرجةا/ ـ يل ال رغب و س سا لل

بتقدير الدراسة مجال تخصصية دبلومة ع صول ا د املع لالئحة طبقاً ع   2.333املاجست

  .قل

بتقدير-4 بنجاح الدراسية املقررات الطالب اجتياز عنCGPAعد يقل الطالب(  2.333ال ع وجب إال و

إعاد أو إضافية مقررات يل الدرجاتال تقدير متوسط ن لتحس املقررات عض يل يتقدم-) ة

خطة يل ل بطلب الطالب يتقدم أن جوز و للرسالة البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب

لعدد اجتيازه عد للرسالة البح ح معتمدة املق ساعة ن معتمدة20(عشر بنجاح) ساعة املقررات من

ع CGPA بتقدير يقل د2.333نال باملع الدراسات نة و القسم ومجلس اديمي املرشد موافقة   .عد

الرسالة -5 موضوع يل ب التقدم قبل للقسم سيمينار للرسالة البح ح املق خطة الطالب . عرض

نة شكيل و جراءات إستكمال يتم للرسالة البح ح املق ع القسم مجلس موافقة حالة و

  .شراف

امعة-6 ا مجلس من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية جن اللغة مستوي اجتياز الطالب   .ع

للدرجات7 تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح عد عنCGPAـ يقل ال

رسالة2.333 من قل ع واحد بحث شر و الرسالة موضوع من اء ن ع(املاجستو صول ا أو

شر ال العلمية) موافقة ات الدور د،أحد املع مجلس ا عل يوافق بالتقدمال الرئ املشرف يقوم

شراف يئة من موقعاً الرسالة صالحية ر  . بتقر

ر  تقر بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء إختالف حالة تفصيو

الة ا بدراسة العلمي القسم قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ إع ب س فيھ شرح

املناسب القرار   .وإتخاذ

ا8   وإجاز العلمية م رسال مناقشة عد و الدرجة متطلبات يجتازون الذين للطالب املاجست درجة تمنح ـ

التق يرصد وال ، ن املحكم نة ترصدبواسطة ولكن املاجست ادة ش للدرجات اكمي ال املعدل أو دير

الطالب تقديرات بيان الطالب ا اجتاز ال املقررات    Students Transcriptتقديرات

مادة

)15(  

نامج لل الدراسية   :الساعات

الطالـــــب -1 دراســـــية يقــــوم مقـــــررات علميـــــةبدراســــة مــــن38قــــعبواورســــالة معتمـــــدة الدراســـــات برنـــــامجســـــاعة

مجلــــس العليــــا عليــــھ ــــديوافــــق املخــــتصاملع القســــم مجلــــس وموافقــــة شــــراف نــــة اح ــــ اق ــــ ع موزعــــةبنــــاء

ى ع(اآل السا   ):IIIالباب

 10عامة أساسية مقررات معتمدة   ساعات

 14ة اجبار مقررات معتمدة تخصصيةساعات ة(أساسية   )إجبار

 6ة اختيار مواد معتمدة  ساعات

بالرسالة 8       -                    اص ا للبحث معتمدة   .ساعات

ية- ال العلوم املاجست   ـ:درجة

التالية -1 للتخصصات ية ال العلوم املاجست درجة  ـ:تمنح
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 ية ال الرعاية جودة  .ادارة

 شفيات املس   .ادارة

ية -2 ال العلوم املاجست لدرجة الدراسية ا(املقررات جودةماجست إدارة ية ال لعلوم

شفيات املس إدارة ية ال العلوم وماجست ية ال وكود)الرعاية د املع كود بع ت وال ،

من رقام تبدأ املختص العلمي ع( 799:  751القسم السا   )IVالباب

بواقع -3 بحث مشروع واجراء دراسية مقررات بدراسة الطالب موزعة38يقوم معتمدة ىساعة  ـ:اآل

 28أساسية مقررات معتمدة  ساعة

 6يكون أن ع ة اختيار مواد معتمدة قسم4ساعات مقررات من قل ع ا م ساعات

السلوكية والعلوم ية ال   .دارة

  4التخرج بمشروع اص ا للبحث معتمدة   .ساعات

الفلسفة   دكتوراه ع صول ل العامة   القواعد

مادة

)18(  

ال   :يلشروط

ماده الواردة للشروط باإلضافة الدكتوراه لدرجة الطالب يل التا ط   ): 5(ش

املجلس-1 من ا ف املع امعات ا إحدى من التخصص فرع املاجست درجة ع حاصالً يكون أن

امعات ل   .ع

قبول-2 املختص القسم مجلس اح اق ع بناء د املع ملجلس درجةيجوز ع اصل ا الطالب يل

التخصص فرع غ التكميلية. املاجست الدراسية املقررات من عدد بنجاح إجتياز عد وذلك

ة ضرور القسم ا يرا وال املاجست أو الدبلوم عن. مستوى التكميلية املقررات عدد يتجاوز ال بحيث

للمقررا سابق متطلب تكون أال شرط مقررات عة ساسيةأر مقررات ت عة أر عن ا اد ز حالة و

يدية التم الدراسة للقيد كشرط املقررات ذه للنجاح يلية تأ سنة الطالب يلليق ل

نامج ال ساعات ضمن املقررات ذه لھ تحسب وال   .للرسالة

شاملـ3   امتحان للطالب مجالComprehensive Examعقد ا ر وتحر اً شرطشفو   :التخصص

 للدرجات تراكمي ومتوسط بنجاح الدراسية املقررات الطالب عن CGPAاجتياز يقل    2.333 ال

 للرسالة البح ح املق خطة يل عد   .و

للدرجات تراكمي تقدير ع الطالب حصول حال من CGPAو يل2.333أقل ال الطالب ع

املق عض إعادة أو إضافية الدرجاتمقررات متوسط ن لتحس   .ررات

 التخصص موضوعات يعاب اس ، وشموالً عمقاً الطالب قدرة قياس إ الشامل متحان دف

التأمل ع ية املن الطالب قدرة قياس إ دف و املساندة الفرعية والتخصصات الرئ

أسئ من عليھ عرض ملا املناسبة لول ا اح واق تاج ست و الطالبلةوالتحليل يجة ن وتكون

نة ال أعضاء أراء باغلبية ل مؤ غ أو الً مؤ لإلمتحان ائية  .ال

 امعة ا مجلس يقرره ملا طبقاً الدكتوراه لدرجة الشامل متحان أداء آلية  .تطبق

رقم( امعة ا الالئحة2009لسنة12قرارمجلس ذه قات م عليھ   ).املنصوص

الطال-4 إجتياز بتقديرعد بنجاح الدراسية املقررات عنCGPAب يقل الطالب( 2.333ال ع وجب وإال

الدرجات تقدير متوسط ن لتحس املقررات عض دراسة إعادة أو إضافية مقررات يل يتقدم) ال
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للرسالة البح ح املق خطة يل ل بطلب خطة. الطالب يل ل بطلب الطالب يتقدم أن جوز و

ا ح لعدداملق إجتيازه عد للرسالة بتقدير16لبح بنجاح معتمدة عنCGPAساعة وذلك2.333اليقل

الشامل متحان إجتيازه التقدم. قبل قبل للقسم سيمنار البح ح املق خطة الطالب عرض و

القسم مجلس ع وعرضھ للرسالة البح ح املق خطة يل ع. ب القسم مجلس موافقة حالة و

شراف نة شكيل و جراءات إستكمال يتم للرسالة البح ح املق   .خطة

امعة5 ا مجلس من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية جن اللغة مستوي اجتياز الطالب ع لمـ ما

املاجست دراسة أثناء الطالب   .يجتازه

بالد-6 اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح للدرجاتعد تراكمي بمتوسط عنCGPAرجة يقل ال

الدكتوراه2.333 رسالة من قل ع واحد بحث شر و الرسالة موضوع من اء ن ع(و صول ا أو

شر ال العلمية) موافقة ات الدور ،أحد د املع مجلس ا عل يوافق بالتقدمال الرئ املشرف يقوم

موق الرسالة صالحية ر شرافبتقر يئة من   . عة

تفصي ر تقر بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء إختالف حالة و

الة ا بدراسة العلمي القسم قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ إع ب س فيھ شرح

املناسب القرار   .وإتخاذ

لل-7 الدكتوراه درجة بناءًتمنح وذلك الدرجة متطلبات وجميع العلمية رسالتھ مناقشة يجتاز الذي طالب

للدرجات اكمي ال املعدل أو التقدير يرصد وال د املع مجلس وموافقة القسم مجلس اح اق ع

الدكتوراه ادة الطالب. ش تقديرات بيان الطالب ا إجتاز ال املقررات تقديرات ترصد  Studentولكن

Transcript.  

مادة

)19(  

نامج لل الدراسية   :الساعات

يدرس -1 أن يجب الدكتوراه درجة ع الطالب يحصل ي معتمدة44ل رقم(ساعة ع السا ) Vالباب

ى اآل  : موزعة

 14أساسية مقررات معتمدة ة(ساعة  ).إجبار

 6ة اختيار مقررات معتمدة  .ساعات

 24للرسالة معتمدة   .ساعة
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ال العامةباعلميةقسام ة لل العا د   :ملع

القسم / كود

Code  

Specialization الشعبة/التخصص  Departement م  القسم  

01 Epidemiology ائيات ائيات Epidemiology الو   1 الو

02 Biostatistics ة يو ا حصائيات  Biostatistics حصائيات

ة يو  ا

2  

03)1(  Parasitology and 

Medical Entomology 

شرات وا الطفيليات

 الطبية

Tropical Health املناطق ة

ارة  ا

 

3  

03)2(  Tropical Health ارة ا املناطق ة  

03)3(  Vector Control and 

Pesticides Risks 

ناقالت مقاومة

مخاطر مراض

 املبيدات

03)4(  Primary Health Care ية ال الرعاية

ولية  

  

04 Microbiology الدقيقة حياء  Microbiology الدقيقة حياء  4  

05)1(  Occupational 

Health and 

Industrial Medicine 

وطب نية امل ة ال

 الصناعات

Occupational 

Health and 

Industrial 

Medicine 

نية امل ة ال

واء ال  وتلوث

 

5  

05)2(  Occupational 

Hygiene and Air 

Pollution 

العمل ئة ب ة

واء ال  وتلوث

06)1(  Environmental 

Chemistry and 

Biology 

يولوجيا و كيمياء

ئة  الب

Environmental 

Health 

ئة الب ة  

 

6  

06)2(  Environmental 

Engineering 

ئة الب ندسة  

06)3(  Environmental 

Health 

ئة الب ة  

07)1(  Nutrition يةالتغذ  Nutrition التغذية 

 

7  

07)2(  Food Hygiene and 

Control 

والرقابة غذية ة

 الغذائية

07)3(  Food Analysis غذية  تحليل

08)1(  Health Management والتخطيط دارة Health  يةدار ال ة 8  
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القسم / كود

Code  

Specialization الشعبة/التخصص  Departement م  القسم  

Planning and Policy ية ال  Administration والسياسة

and Behavioral 

Science 

والعلوم

 السلوكية

 

08)2(  Hospital 

Administration 

شفيات املس  إدارة

08)3(  Health Education 

and Behavioral 

Sciences 

الص التثقيف

السلوكية  والعلوم

 
العامة: ة لل العا د باملع العلمية قسام ع  تا

القسم / كود

Code  

Specialization بةالشع/التخصص  Departement م  القسم  

09)1(  Maternal and Child 

Health 

والطفل م ة  Family Health سرة ة  

 

9  

09)2(  Adolescent and 

School Health 

املدرسية ة ال

ق املرا ة  و

09)3(  Mental Health النفسية ة  ال

09)4(  Geriatric Health ن املسن ة  

09)5(  Public Health 

Nursing 

العامة ة ال ض  تمر

  

العامة ة لل العا د باملع العلمية والدرجات  الدبلومات

أوالً :الدبلومات:  

العامة: ة ال التخصصية  1-الدبلومات

عدد
الساعات
 املعتمدة
Credit 
Hours 

الرقم
الكودي
نامج  لل
Code 

العلمي القسم
ا ل ع  التا

Department 
Diploma  م  الدبلومة.  

ائيات 009016 26  الو

 Epidemiology 

Epidemiology  ائيات   الو

   

1  

حصائيات 009026 26

ة يو ا

Biostatistics 

Biostatistics  ة يو ا   حصائيات

   

2  

املناطق 6(1)00903 26 ة

ارة  ا

Tropical Health 

Parasitology and 

Medical 

Entomology 

وا شراتالطفيليات

 الطبية

  

3  
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عدد
الساعات
 املعتمدة
Credit 
Hours 

الرقم
الكودي
نامج  لل
Code 

العلمي القسم
ا ل ع  التا

Department 
Diploma  م  الدبلومة.  

26 00903(2)6 Tropical Health ارة ا املناطق ة  4  

26 00903(4)6 Primary Health 

Care 

ولية ية ال   5 الرعاية

الدقيقة 009046 26 حياء  

Microbiology 

Microbiology  الدقيقة   6  حياء

نية 6(1)00905 26 امل ة ال

واء ال  وتلوث

Occupational 

Health and Air 

Pollution 

Occupational 

Health and 

Industrial 

Medicine 

وطب نية امل ة ال

 الصناعات

  

7  

العامة: ة ال التخصصية : الدبلومات ع  تا

عدد
الساعات
 املعتمدة
Credit 
Hours 

الكودي الرقم
نامج  لل
Code 

ا ل ع التا العلمي  القسم
Department 

Diploma م الدبلومة.  

ئة 6(2)00905 26 الب ة  
Environmental 

Health 

Occupational 
Hygiene and Air 

Pollution 

العمل ئة ب ة
واء ال  وتلوث

  

8  

26 00906(1)6 Environmental 
Chemistry and 

Biology 

يولوجيا و كيمياء
ئة  الب

  

9  

26 00906(2)6 Environmental 
Engineering 

ئة الب ندسة  10  

26 00906(3)6 Environmental 
Health 

ئة الب ة  11  

 التغذية 6(1)00907 26
Nutrition 

Nutrition 12 التغذية  

26 00907(2)6 Food Hygiene 
and Control 

غذية ة
الغذائية  والرقابة

13  

26 00907(3)6 Food Analysis غذية   14 تحليل

والعلوم 6(1)00908 26 ية ال دارة
لسلوكيةا  

Health 
Administration and 
Behavioral Science 

Health 
Management 
Planning and 

Policy 
 

والتخطيط دارة
ية ال  والسياسة

15  
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عدد
الساعات
 املعتمدة
Credit 
Hours 

الكودي الرقم
نامج  لل
Code 

ا ل ع التا العلمي  القسم
Department 

Diploma م الدبلومة.  

26 00908(2)6 Hospital 
Administration 

شفيات املس   16 إدارة

26 00908(3)6 Health 
Education and 

Behavioral 
Sciences 

الص التثقيف
السلوكية  والعلوم

17  

سرة 6(1)00909 26 ة  
Family Health 

Maternal and 
Child Health 

والطفل م ة  18  

26 00909(2)6 Adolescent and 
School Health 

املدرسية ة ال
ق املرا ة  و

 

19  

26 00909(3)6 Mental Health النفسية ة   20 ال

26 00909(4)6 Geriatric Health ن املسن ة  21  

26 00909(5)6 Public Health 
Nursing 

ة ال ض تمر
 العامة

22  

  

العامة-2 ة بال عالقة ذات مجاالت نية امل   :الدبلومات

عدد
الساعات
 املعتمدة
Credit 
Hours 

الكودي الرقم
نامج  لل
Code 

ع التا العلمي القسم
ا  ل

Department 
Diploma  م  الدبلومة.  

وتلوثا  24 نية امل ة ل

واء  ال

Occupational 

Health and Air 

Pollution 

Occupational 

Safety 

 

نية امل  السالمة

 

1  

وتلوث  24 نية امل ة ال

واء  ال

Occupational 

Health and Air 

Pollution 

Occupational 

Health Nursing 

ة ال ض تمر

نية  امل

  

2  

امل:ثانياً    :اجستدرجات

  :الدكتوراهدرجات:ثالثاً 
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العامةدكتوراه/ماجست -1 ة فقط ال ن شر ال لألطباء وتمنح العامة ة ال فروع  أحد

Master/Doctor in Public Health  

الساعات عدد
 املعتمدة

Credit Hours 
نامج لل الكودي  الرقم

Code 
العلمي القسم

ا ل ع  التا
Department 

M.SC./Ph.D. 
كالد/املاجست

 توراه
 

.م  
 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه
ائيات 009017 009018 38 44  الو

Epidemiology Epidemiology ائيات  الو
  1  

44 38 009028 009027 
حصائيات

ة يو  ا
Biostatistics 

Biostatistics 
حصائيات

ة يو  ا
  

2  

44 38 00903(1)
8 00903(1)7 

املناطق ة
ارة  ا

Tropical 
Health 

Parasitology 
and Medical 
Entomology 

الطفيليات
شرات وا

 الطبية
  

3  

44 38 00903(2)
8 00903(1)7 Tropical Health 

املناطق ة
ارة  ا

  
4  

44 38 00903(3)
8 

00903(2)7 
Vector Control 

&Pesticide 
Risks 

ناقالت مقاومة
مراض
ومخاطر
 املبيدات

5  

44 38 
00903(4)

8 00903(3)7 
Primary Health 

Care 

الرعاية
ولية ية  ال

 
6  

الدقيقة 009047 009048 38 44 حياء  
Microbiology Microbiology الدقيقة حياء  

 7  

44 38 00905(1)
8 00905(1)7 

نية امل ة ال
واء ال  وتلوث

Occupational 
Health and Air 

Pollution 

Occupational 
Health and 
Industrial 
Medicine 

 

نية امل ة ال
وطب

 الصناعات
 

8  

44 38 00906(3)
8 00906(3)7 

ئة الب ة  
Environmental 

Health 

Environmental 
Health 

ئة الب ة  
  9  

44 38 00907(1)
8 

00907(1)7 

 التغذية
Nutrition 

Nutrition التغذية 
  

10  

44 38 00907(2)
8 00907(2)7 Food Hygiene 

and Control 

غذية ة
والرقابة
 الغذائية

  

11  

44 38 00907(3)
8 00907(3)7 Food Analysis غذية  تحليل

  12  
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الساعات عدد
 املعتمدة

Credit Hours 
نامج لل الكودي  الرقم

Code 
العلمي القسم

ا ل ع  التا
Department 

M.SC./Ph.D. 
كالد/املاجست

 توراه
 

.م  
 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه

44 38 00908(1)
ية 7(1)00908 8 ال دارة

والعلوم
 السلوكية
Health 

Administration 
and 

Behavioural 
Sciences 

Health 
Management, 
Planning and 

Policy 

دارة 
والتخطيط
والسياسة
ية  ال

13  

44 38 00908(2)
8 00908(2)7 Hospital 

Administration 
إدارة

شفيات   14 املس

44 38 00908(3)
8 00908(3)7 

Health 
Education and 

Behavioral 
Sciences 

التثقيف
والعلوم الص

 السلوكية
15  

44 38 00909(1)
8 

00909(1)7 

سرة ة  
Family Health 

Maternal and 
Child Health 

 

م ة
 والطفل

16  

44 38 
00909(2)

8 00909(2)7 
Adolescent and 
School Health 

ة ال
املدرسية

ق املرا ة  و
17  

44 38 
00909(3)

8 00909(3)7 Mental Health 
ة ال
 النفسية

  
18  

44 38 00909(4)
8 

00909(4)7 Geriatric 
Health 

ن املسن ة  
  

19  

  

العامةدكتوراه/ماجست-2 ة ال   Master/Doctor  in Public Health Sciences علوم
الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

نامج لل الكودي  الرقم

Code 
العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department 

M.SC./Ph.D. 

  املاجست

 الدكتوراه

 

.م  

 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه

44 38 009018 009017 
ائيات  الو

Epidemiology 
Epidemiology 

ائيات  الو

  
1  

44 38 009028 009027 

حصائيات

ة يو  ا

Biostatistics 

Biostatistics 

حصائيات

ة يو  ا

  

2  

44 38 00903(1)8 00903(1)7 

املناطق ة

ارة  ا

Tropical 

Health 

Parasitology 

and Medical 

Entomology 

الطفيليات

شرات وا

 الطبية

  

3  
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الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

نامج لل الكودي  الرقم

Code 
العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department 

M.SC./Ph.D. 

  املاجست

 الدكتوراه

 

.م  

 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه

44 38 00903(3)8 00903(3)7 

Vector 

Control & 

Pesticide 

Risks 

مقاومة

ناقالت

مراض

ومخاطر

 املبيدات

 

4  

44 38 009048 009047 
الدقيقة حياء  

Microbiology 
Microbiology 

حياء

 الدقيقة

  

5  

44 38 00905(2)8 00905(2)7 

نية امل ة ال

واء ال  وتلوث

Occupational 

Health and 

Air Pollution 

Occupational 

Hygiene and 

Air Pollution 

ئة ب ة

العمل

وتلوث

واء  ال

  

6  

44 38 00906(1)8 00906(1)7 

ئة الب ة  

Environmenta

l Health 

Environmenta

l Chemistry 

and Biology 

كيمياء

يولوجيا و

ئة  الب

  

7  

44 38 00906(2)8 00906(2)7 
Environmenta

l Engineering 

ندسة

ئة  الب
8  

44 38 00906(3)8 00906(3)7 
Environmenta

l Health 

ة

ئة  الب

 

9  

44 38 00907(1)8 00907(1)7 

 التغذية

Nutrition 

Nutrition 10 التغذية  

44 38 00907(2)8 00907(2)7 
Food Hygiene 

and Control 

ة

غذية

ابةوالرق

 الغذائية

11  

44 38 00907(3)8 00907(3)7 Food Analysis 
تحليل

غذية  
12  
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الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

نامج لل الكودي  الرقم

Code 
العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department 

M.SC./Ph.D. 

  املاجست

 الدكتوراه

 

.م  

 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه

44 38 00908(1)8 00908(1)7 
ية ال دارة

والعلوم

 السلوكية

Health 

Administratio

n and 

Behavioural 

Sciences 

Health 

Management, 

Planning and 

Policy 

دارة

والتخطيط

والسياسة

ية  ال

13  

44 38 00908(2)8 00908(2)7 

Hospital 

Administratio

n 

إدارة

شفيا املس

 ت

14  

44 38 00908(3)8 00908(3)7 

Health 

Education 

and 

Behavioral 

Sciences 

التثقيف

الص

والعلوم

 السلوكية

15  

44 38 00909(5)8 00909(5)7 
سرة ة  

Family Health 

Public Health 

Nursing 

ض تمر

ةا ل

 العامة

16  

 
ية: ال العلوم ماجست  3-درجات

الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

ع التا العلمي القسم

ا  ل

Department 

Diploma م الدبلومة.  

38  

ية ال دارة

السلوكية  والعلوم

Health 

Administration 

and Behavioural 

Sciences 

Healthcare 

Quality 

Management 

الرعاية جودة إدارة

ية  ال

  

1  

38  
Hospital 

Management 

شفيات املس  إدارة

  
2  

  





Faculty of Education 
010 

لية: ال مع تصال ووسائل  عنوان

يدى ال الشاط: العنوان د بر ة-مكتب سكندر  

  )+203(4840905- 4871137:التليفون 

  )+203(4865671: فاكسال

ي و لك                     edu.alexu.edu.eg:املوقع

ي و لك يد vdg@alexu.edu.eg-ed :ال 
 مقدمة:

لية: ال شاء إ خ  تار

 ت ِشَ بيةليةأُ ةبجامعةال لية" اسمتحت،1966/1967 اماالعامبدايةمعسكندر

ن انت،"املعلم لتتكون و سوطرق املنا)1( :أقسامثالثةمنأساش والوسائلالتدر

بية،أصول )2(والتعليمية، ة،أقساموالتعليمي؛النفسعلم)3(وال و انتر اصلالطالبو ا

ادةع ةش ية،اللغة:والتخصصية الشعببإحدىيلتحقالعامةالثانو سية،واللغةنجل الفر

خ، غرافيا،والتار جتماعوالفلسفةوا ي،القسملطالبو اضيات،د والطبيعة،والكيمياءوالر

خ نموزعةالدراسةانت.العلميالقسملطالبالطبيوالتار ليةمبب ة،للموادال بو ليةال و

ليةدبية،صيةالتخصللموادداب    .العلميةالتخصصيةللموادالعلومو

بية ال لية شاء إ   تطور

 ليةبدأت شاء1970 عاميناير منال اليصبحتخصصيةأقساما يكتفاءل سالذا املقرراتتدر

   .التخصصية

 امالعاممطلعومع ل1971/1972 ا ِ دّ نليةإسمعُ بيةليةإاملعلم   .ال

 ضيفت يةاللغةشعبةوأُ يالقسمشعبلبقيةالعر اد امالعاممنبدءً   .1975/1976 ا

 عام ور بدم بية ال لية افتتاح صدر1979/1980تم ح ة، سكندر بجامعة بية ال لية ل امتداد

رقم وري م ا ور 1988لسنة507القرار بدم ة سكندر جامعة فرع شاء   .با

 ر تتوا ليةطو شاءال امالعامالصناالتعليمقسمبإ منالطالببقبول  1980/1981 ا

ةاملدارساملدارسدبلومحملة دودبلومالصناعية،الثانو الشعبوذلكالصناعية،الفنيةاملعا

ليةالثالثةالصناعية ا،:وبال اني اء،املي ر انت.والعمارةوالك ليةتتمصيةالتخصالدراسةو

ندسة ةال بو بية،ليةمبوال  عامالصناالتعليمشعبالقبول إيقافتمثمال

1997/1996. 

 امالعاممطلعومع شاءتم1988/1989 ا لية،ساالتعليمشعبةإ املعلمإلعدادتوطئةبال

لقةاملتم    .ساالتعليممنول

  امالعاممناً واعتبار شاءبروتوكول توقيعتم1991/1992 ا ليةفرعإل مطروحبمحافظةلل

ية،اللغةشعبساالتعليممعلمإلعداد ضيفتثموالعلوم،العر الدراساتشعباُ

اضيات،جتماعية، ماوالر يةاللغةشعبةوتال امالعاممناعتباراً نجل    .2006/2005 ا
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  ليةالداخليةالالئحةبتعديل1267 رقمالوزاري القرار  26/07/2006 صدر بية،ل اال دءً العاممنو

ام ادةتمت2008/2007 ا ةقسامعددز بو ليةال  :أقسامسبعةلتصبحبال

بيةأصول  -  ال

 التعليميةدارة -

بية -  املقارنةال

بوي النفسعلم -  ال

ة -  يةالنفسال

سوطرق املنا -  التدر

 التعليمتكنولوجيا -

 ليةالعلياالدراساتبدأت امالعاممنبال ياتمنتصفا ،القرن منالسبعي انتاملا و

امعة اتمنحا ليةطلبعبناءً  :درجاتال

بيةالعامالدبلوم -  السنةنظامال

بيةالعامالدبلوم - ننظامال  العام

اص الدبلوم - بيةا بية،أصول تخصصاتال سوطرق واملناال والوسائلالتدر

 .التعليميالنفسوعلمالتعليمية،

بيةاملاجست  - بية،أصول تخصصاتال سوطرق واملناال التعليمية،والوسائلالتدر

 .التعليميالنفسوعلم

بيةالدكتوراه - بية،أصول تخصصاتال سوطرق واملناال التعليمية،والوسائلالتدر

 .التعليميالنفسوعلم

 ليةالعلياالدراساتالئحةعديلتم خ340 رقمالوزاري بالقرار بال ا 15/02/2009 بتار لنظامتطبيقً

االالعلميةالدرجاتعديلتمكمااملعتمدة،الساعات ة،جامعةتمنح اسكندر طلبعبناءً

بية،لية  :لتصبحال

بية،العامالدبلوم - دفال لياتخرالطالبإعدادإو امعيةال ةغ ا بو نال كمعلم

ن ةعداديةباملرحلت  .والثانو

نيةالدبلوم - بية،امل دفال بيةلياتخرإعدادإو اال اعلميً نيً التخصصاتأحدوم

اال ليةتقدم  .ال

اصةالدبلوم - بية،ا دفال ن،إعدادإو مالدارس بوي البحثأساسياتمنوتمكي ال

بوي القسمتخصصات ليةاملطروحةوالتخصصاتفيھ،لون الذيال  .بال

بية،املاجست  - دفال نإعدادإو ةقسامأحدالباحث بو اال االوتخصصا تقدم

لية   .ال
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بية،الفلسفةدكتوراه - دفال سيئةأعضاءإعدادإو نالتدر نوالباحث ل أحدامل

ليةأقسام اال   .وتخصصا

 اتقديمالتخصصيةقسامبدأت ع،2017/2016 الدراالعاممنالعلياللدراساتبرامج

 :التاالنحو 

التخصصيةقسامأحدمنالعلوماملعلمإلعدادأو بدااملعلمإلعدادالعامةالدبلوم -

لية، دفبال ايحصللموالالطالب،بتخصصاديميةاملعارفاستكمالإو مرحلةعل

س سا وسأو الل الور  .الب

اصةالدبلوم - التخصصيةقسامأحدمنالعلوماملعلمإلعدادأو داباملعلمإلعدادا

لية، دفبال ادةإو بالتخصصية،اديميةالفروعالتعمقز أصول عالطالبوتدر

 .تخصصھمجالالعلميالبحث

لية،التخصصيةقسامأحدمنالعلوماملعلمإلعدادأو داباملعلمإلعداداملاجست  - بال

دف نإعدادإو ليةةالتخصصيقسامأحدالباحث  .بال

التخصصيةقسامأحدمنالعلوماملعلمإلعدادأو داباملعلمإلعدادالفلسفةدكتوراه -

لية، دفبال سيئةأعضاءإعدادإو نالتدر ليةالتخصصيةقسامأحدوالباحث  .بال

والرسالة: ة  الرؤ

وقإ ورسالتھ املصري ام ا التعليم ة رؤ من بيةنطالقاً ال لية ة رؤ تتحدد ساسية، جامعةيمھ

ة يسكندر فيما ا   :ورسال

ة    :الرؤ

بية       ال ةةجامع -لية اةمؤسسسكندر وتطبيقا ة بو ال املعرفة ترقية ع عمل اديمية أ ة و تر

والتعلم التعليم عالم شكيل و املجتمع،   . دمة

تطو ع عمل ا فإ ثم ،ومن العا والتعليم ام ا قبل التعليم ذلك سواء ات املستو افة ع التعليم ر

جن و ى العر العالم مع تواصل املصرى، للمجتمع ومستدامة شاملة مجتمعية ة شر تنمية يحقق   .بما

  :الرسالة

رسالة بية تتحدد ال ة -لية سكندر ججامعة وإتخاذ التصورات، ةبناء بو ال الكوادر ن لتكو راءات

العامة واملدارس والتعليم بية ال ووزارة امعة ا ليات مع بالتعاون ات، املستو افة ع التعليم ر وتطو

ا وغ والشباب عالم و الثقافة بية بال املعنية خرى والوزارات اصة،   .وا

تتمث مباشرة ام م سية، الرئ الرسالة ذه من ثق ن قبلو متم معلم بإعداد مستمًرا، ا نً تكو املعلم ن تكو ل

سياسات ووضع ة بو ال املعرفة إنتاج ع ساعد بما بوي ال البحث وترقية ا، أثنا ا نيً م وتنميتھ مة، د ا

وتنميھ املجتمع تخدم رامج   .و

لية ال داف   :أ

ال عمل ما، تحديد السالف والرسالة ة الرؤ من وأعضاءإنطالقاً العلمية ا وأقسام ا إدارا خالل من لية

و ما، لتنفيذ جراءات و السياسات من عدد ع ا س التدر   :يئة
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 من العام التعليم تخصصات جميع عالية، جودة ذات برامج خالل من دمة، ا قبل املعلم إعداد

و  ام الت ن للنظام وفقاً الثانوي، التعليم اية ح بكونھالروضة املعلم يتصف ان ع ،   :التتا

اديمي - تخصصھ من ا  .متمكنً

طالبھ - مع والتفاعل مادتھ عرض ارة م  .ذا

ومدرستھ - فصلھ داخل ديمقراطي وي تر مناخ خلق ع  .عمل

ي - الذا والتعلم ي، التعاو العمل ع تالميذه  .عود

وإتخا - املشكالت وحل والتخطيط التفك مية أ ع ومنيؤكد التعليمي، عملھ القرار ذ

املدر شاط ال  .خالل

التقدم - وقيم املصري املجتمع وقيم نة امل بآداب ا مً  .مل

خر - ع نفتاح و ة و ال ع التأكيد ع قادراً تجعلھ وعاملية، ية وعر ة مصر ثقافة  .ذا

بخاصة - التعليم وتكنولوجيا عامة التكنولوجيا استخدام ع ا   .قادرً

 التعليم قيم ودعم ن، ج ر ا لدى الذاتية نية امل التنمية ات إتجا ث و دمة، ا أثناء املعلم ب تدر

ياة ا مدى  .املستمر

 املستوى ع ان ال ة عضو خالل من ا، وتنفيذ مصر التعليم سياسات رسم الفعال ام س

الق وإعداد اص، ا ع الطا ذات والوحدات ، واملح االقومي وتدر ا يل وتأ التعليمية  .يادات

 ا يواج حقيقية ومشكالت ة و تر قضايا عا و ة، و تر معرفة تج ت ال ة، بو ال بالبحوث القيام

وتطوره التعليم تص ا ل حلول وتقديم  .التعليم،

 فعالة شراكة ق طر عن وتحديثھ، التعليم ر تطو م س ال والدراسات شارات س وزارةتقديم مع

وطرق ومنا إدارة من التعليمي، النظام مكونات افة ذلك شمل حيث و ا، ومدارس والتعليم بية ال

ا وغ م وتقو علم، و  .عليم

 سمح بما املحلية، حتياجات و العاملية ات تجا ضوء لية بال ا رامج و الدراسة نظم تحديث

نموذجاً  قدم و لية، ال أداء مستوى امعيةبرفع ا وقبل العالية خرى التعليمية  .للمؤسسات

 واملجتمع ئة الب داخل متطورة آليات وفق ة العصر التعليمية واملمارسات املتقدم بوي ال الفكر شر

لھ واملجتمع  .التعليمي

 الت مجاالت ا استخداما وترقية ة، بو ال والبحوث املعلم إعداد مجاالت التكنولوجيا عليمدمج

ام ا قبل والتعليم  .العا

 يخدم بما اصة، وا العامة النظامي، غ التعليم ملؤسسات ة وتطور ة شار واس بحثية خدمات تقديم

ياة ا ر و ، واملجتمع  .املدرسة

 ، العا التعليم ومؤسسات امعة با التخصصات افة س التدر يئة أعضاء إعداد املشاركة

و  تر ا نً وكفاءةتكو بفاعلية م دور أداء من م يمك مستمًرا ا ً. 

 ا وفقً التعليم، ورجال ا، ن والعامل لية ال وطالب س التدر يئة أعضاء ن ب نة امل أخالقيات شر

ميع ا بھ م يل أخال  .مليثاق
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 والتعليم العا التعليم مستوى وع لية، ال داخل وتطبيقھ الشاملة ودة ا وم مف بَ امتَ ا . قبل

، ار ا م للتقو ستعداد و عة ومتا وممارسة ثقافة ي الذا م بالتقو تمام ذلك تحت ندرج و

مستمًرا ًرا وتطو شاملة جودة لتحقيق مدخالً لھ ذا يكون  .بحيث

 وأ ا ورسال بية ال لية ب وشع قومي رسمي اف إع ا أ ع اديمى عتماد عملية إ االنظر داءا

ا ذكر السالف املختلفة   . املجاالت

بية ال لية ب دد ا للطالب القبول   :قواعد

مع الدليل ذا صدر وردت وال املعتمدة الساعات بنظام العليا للدراسات املوحدة العامة القواعد بع ت

امل الساعات بنظام العليا الدراسات الئحة ورد كما تية املواد نص وتطبيق ية تر لية ل   :عتمدة

يل  )5(مادة وال للقبول العامة   :الشروط

وس-1 الور الب درجة ع اصل ا الطالب ا/ يقبل ف املع امعات ا إحدى من س سا الل

ل ب القبول شروط أستو إذا العليا الدراسات امج ب للدراسة امعات ل ع املجلس من

  .برنامج

ا2 ستو ان انتـ أ سواء حدة ع علمى قسم ل ا يضع ال ختيار شروط لطالب

القسم مجلس موافقة ع يحصل وان ا بذا تدرس حالة ل ل او الطالب من ملجموعة

لية ال ومجلس   املختص

العليا3 الدراسات إدارة ة املطلو والنماذج ندات املس الطالب ستو أن   .ـ

ي4 الطالب يل خ تار يقمـ لم وإذا الدراسية املقررات من مقرر أول يل خ تار من بدأ

لھ يل ال يل يلھ عد درا فصل أول مقررات يل ب   .الطالب

املرشد5 من عتمده و مقررات يل نموذج مأل و املناسبة املقررات الطالب يختار ـ

للدراسات لية ال ووكيل القسم مجلس س ورئ البحوثاديمي و   .العليا

لھ6 الدراسية املقررات وحساب ضور با للطالب سمح ي ل أسا شرط يل ال   .ـ

املقررة7 املواعيد خالل الدراسية الرسوم سداد عد إال مقرر أي الً م الطالب عت ال   .ـ

سبوع-8 اية قبل املقررات يل إجراءات اء بإ يقوم ال الذي فصالطالب من ي الثا

املحاضرات حضور لھ يحق ال الصيفي الفصل من ول سبوع أو يع والر ف ر   .ا

العليا   الدراسات دبلومة ع صول ا   قواعد

يل  )12(مادة ال   :شروط

للشروط-1 باإلضافة العليا الدراسات دبلومات من أي لنيل الطالب يل ي ما ط ش

املاد  ):5(ةالواردة

بية- أوالَ  1 ال العامة   :الدبلوم

وس-أ الور الب درجة ع حاصالً يكون امعات/ أن ا إحدى من س سا د/ الل املعا

املجلس من معادلة أخري علمية درجة أي ع أو امعات ل ع املجلس من ا ف املع

امعات ل  . ع

ال - ب نة مل لياقتھ من التحقق اختبارات ااجتياز م و  :تعليم

 صية ال املقابلة ن(اختبارات املعلم ا أدا من عفي و ن املعلم  )لغ
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 التعليم نة بم للعمل ستعداد ن(اختبارات املعلم ا أدا من عفي و ن املعلم  )لغ

 التعليم نة م ملمارسة سمية ا صالحيتھ لبيان الط الكشف لغ(اجتياز

ا أدا من عفي و ن ناملعلم  )املعلم

ى - ج امليدا ب   التدر

ا ف ر تنص ال البوتقة و و املعلم، إعداد برنامج مكونات من أساسىاَ مكوناَ عت و

ة بو وال التخصصية خرى التخصصية. املكونات الكفايات الطالب إكساب ا دف و

التخ ارات وم ات واتجا معارف من تتضمنھ بما والثقافية، نية وامل ة بو طيطوال

ن، وموج ومرشدين أكفاء، ن كمعلم م ام م أداء من ليتمكنوا م والتقو والتنفيذ

ي ما ي امليدا ب التدر ات خ  :وتتضمن

 بواقع املصغر س ملقررالتدر الطالب عادل4دراسة بما تطبيقية ساعات

و الطالب يل ل سبة بال ول الدرا الفصل خالل ن معتمدت ن ساعت

أد قبل للطالبذلك ي الثا الدرا الفصل خالل ي امليدا ب التدر  . اء

 التا النحو ع ي امليدا ب التدر بأداء الطالب  :يقوم

 4الفصل أثناء معتمدة ساعة عادل بما أسبوعيا واحد يوم خالل ية تدر ساعات

للطالب ي الثا  .الدرا

 24ي الثا الدرا الفصل اية ية تدر  .ساعات

الطالبش-د ع شراف والتخصصية ة بو ال املواد س تدر يئة أعضاء جميع ارك

ى امليدا ب التدر م ة،. وتوج بو ال قسام من املعاونة يئة بال ستعانة يجوز و

لية ال وكيل إشراف تحت ى امليدا ب التدر س التدر وطرق املنا قسم ينظم و

و  والبحوث، العليا حددللدراسات و ا، الطالب ب تدر يتم ال املدارس ختار

ن املتخصص من الطالب ع شراف م ستعانة يمكن الذين ن املشرف

التخصصية واملواد ة بو ال   .العلوم

ى-ھ امليدا ب التدر لدرجات العظمى اية التادرجة 100ال أو20: توزع ملدير درجة

املدرسة التعليمدرج40وناظر و بية ال قبل من لإلشراف يئة40وة لعضو درجة

أو س يئةالتدر توافرعضو عذر حالة و ة، بو ال قسام من املعاونة يئة ال

س تخصصأوالتدر معاونة التعليمدرجة80يئة و بية ال قبل من يتملإلشراف و ،

قسم ا يحدد ال املعاي ضوء الطالب أداء ستقييم التدر طرق و   . املنا

م-و اعفا يتم عامة بصورة ن كمعلم التعليم نة م عملون الذين بالطالب يتعلق فيما

عملھ ة ج من م م ل عليھ اصل ا ر بالتقر عنھ ستعاضة و ى امليدا ب التدر من

بواقع ر التقر ذا تقييم اعتبار ع ذلك   0%100و

إل -ثانياَ  العامة العلومالدبلوم املعلم إلعداد أو داب املعلم   .عداد

 العلوم وس الور الب أو بية وال داب س سا الل درجة ع حاصال يكون أن

امعات ا إحدى من بية ةوال جيداملصر حاصال2.333)(بتقديرعام يكون أن أو ،

الور الب أو ا، عادل ما أو داب س سا الل درجة اع عادل ما أو العلوم وس
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امعات ا إحدى ةمن ليةاملصر من معادلة درجة بھ/ أوع ف مع آخر د مع

امعات ل ع املجلس من بنجاحومعادل اجتيازه عد قل ع التقدير بذات

املادة الولردة الشروط ذلك ع ينطبق و ة بو ال التكميلية املقررات من عدد

 .2 بند) 12(

 

نية-ثالثاَ  امل بيةالدبلوم   .ال

 العلوم وس الور الب أو بية وال داب س سا الل درجة ع حاصال يكون أن

وس الور ب درجة أو سا للتعليم بية وال داب س سا الل درجة أو بية وال

امعات ا إحدى من بية ال و ةالطفولة جيد بتقديراملصر ع2.333)(عام

امعات ا إحدى من بية ال العام الدبلوم ع حاصال يكون أن أو ةقل، املصر

للدرجاتبإجما تراكمى عنCGPAمتوسط ل2.333)(جيداليقل مؤ أي أو

ع املجلس من ا م ألي معادلة ية أجن علمية درجة ع أو آخر، جام وي تر

امعات  .ل

عاَ  اصةالدبلوم- را بيةا   .ال

أى أو ، ة املصر امعات ا إحدى من بية ال نية امل الدبلوم ع حاصال يكون أن

ع املجلس من ا ل معادلة ية أجن علمية درجة ع أو آخر، جام وى تر ل مؤ

بإجما امعات للدرجاتل تراكمى عنCGPAمتوسط  .2.333)(جيداليقل

 ال اختبارات اراتاجتياز وم ية جن اللغات إحدى لية ال ا تجر ال قبول

اسب  .ا

العلوم-خامساَ  املعلم إلعداد أو داب املعلم إلعداد اصة ا   .الدبلوم

 املعلم إلعداد أو داب املعلم إلعداد العامة الدبلوم ع حاصال يكون أن

، ة املصر امعات ا إحدى من درجةالعلوم ع أو آخر، جام وى تر ل مؤ أى أو

العام تقديره يقل وال ، امعات ل ع املجلس من ا ل معادلة ية أجن علمية

جيد عن التخصص مادة وكذلك   .2.333)(الدبلوم

اسب ا ارات وم ية جن اللغات إحدى لية ال ا تجر ال القبول اختبارات   .اجتياز

ع-2   اصل ا الطالب يل قبول القسم مجلس توصية ع بناءً لية ال ملجلس يجوز

وس الور الب املقررات/ درجة من عدداً بنجاح اجتيازه عد التخصص غ س سا الل

وس الور الب مستوي املختص القسم مجلس ا يحدد ال التكميلية س/الدراسية سا . الل

امل عدد يتجاوز ال سابقبحيث متطلباً تكون أال شرط مقررات عة أر عن التكميلية قررات

ساسية للنجاح .للمقررات يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و

الدبلومة مقررات يل ل كشرط املقررات ضمن، ذه املقررات ذه لھ تحسب وال

نامج ال   .ساعات

الدرا  )13(مادة نامجالساعات لل   :سية

التا-1 ا بيا املعتمدة الساعات من عدد يدرس أن يجب الدبلومة ع الطالب يحصل ي   :ل
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بية - ال العامة  الدبلومة

 30م م معتمدة عدد28ساعة و أساسية معتمدة ة2ساعة إختيار معتمدة  ساعة

للدر  اكمي ال املتوسط و التقدير العام الدبلوم ادة ش رصد بيانCGPAاجاتو مع

بھ قام الذي املصغر س التدر كذلك و س التدر طرق و املنا مقرر من كالَ تخصص

ذلك الطالب رغب إذا  . الطالب

املعلم - إلعداد العام  العلوم/دابالدبلوم

 30م م معتمدة عدد26ساعة و أساسية معتمدة ة4ساعة إختيار معتمدة  ساعات

ا الش يذكر معو وجدت إن والشعبة لھ ع التا العلمي القسم للطالب تمنح ال دة

للدراجات اكمي ال املتوسط و التقدير لھ يرصد و فيھ تخصص ما تحدد. CGPAبيان

ية العر للغة مغايرة انت إذا الدراسة  .لغة

بية - ال نية امل  الدبلومة

 22م م معتمدة عدد18ساعة و أساسية معتمدة ة 4ساعة إختيار معتمدة  ساعات

للدراجات اكمي ال املتوسط و التقدير للطالب تمنح ال ادة الش يذكر معCGPAو

فيھ تخصص ما  .بيان

بية - ال اصة ا   الدبلومة

 24م م معتمدة أساسية18ساعة معتمدة بإحدي6متضمنة"ساعة تدرس ساعات

ية جن عدد" اللغات إ ةساعا6باإلضافة إختيار معتمدة  ت

بھ قيد الذي العلمي القسم اصة ا الدبلوم ادة ش رصد و و التقدير مع الطالب

للدراجات اكمي ال وجدCGPAاملتوسط إن فيھ تخصص ما بيان  .مع

املعلم - إلعداد اصة ا  العلوم/دابالدبلومة

 24م م معتمدة عدد20ساعة و أساسية معتمدة م4ساعة ةساعات إختيار   عتمدة

بيــــــان مـــــع الطالـــــب بــــــھ قيـــــد الـــــذي العلمــــــي أو ـــــي د القســـــم تخصــــــص اصـــــة ا الـــــدبلوم ادة شــــــ ـــــ رصـــــد و

للدراجات اكمي ال املتوسط يةCGPAالتقديرو العر للغة مغايرة انت إذا الدراسة    .وتذكرلغة

إل -2   يل ال لھ يحق ال نية امل الدبلومة ادة ش ع اصل ا لدرجةالطالب دراستھ ستكمال

التخصصية الدبلومة ادة ش ع اصل ا الطالب أما ، التخصص اديمي املاجست

موافقة عد وذلك التخصص ذات اديمي املاجست لدرجة دراستھ إستكمال لھ فيجوز

للدرجة يل بال اصة ا الشروط يفاء وإس لية ال مجلس وإعتماد املختص القسم   .مجلس

املاجست   درجة ع صول ل العامة   القواعد

يل  )14(مادة ال   :شروط

ماده الواردة للشروط باإلضافة املاجست لدرجة الطالب يل ي ما ط   ):5(ش

وس-1 الور الب درجة ع حاصالً يكون بتقدير/ أن التخصص فرع عادلھ ما أو س سا الل

بم أو قل ع جيد للدرجاتعام اكمى ال التقدير نقاط عنCGPAتوسط ) (2.333اليقل

امعات ا إحدى امعات/ من ل ع املجلس من التخصص فرع ا ف املع د   .املعا
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اصل-2 ا الطالب يل قبول املختص القسم مجلس اح اق ع بناء لية ال ملجلس يجوز

وس الور الب درجة غ/ ع س سا منالل عدداً بنجاح اجتيازه عد وذلك التخصص فرع

وس الور الب مستوى التكميلية الدراسية القسم/املقررات ا يرا ال الدبلومة أو س سا الل

ة متطلباً. ضرور تكون أال شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقررات عدد يتجاوز ال بحيث

ا اد ز حالة و ساسية للمقررات يليةسابق تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن

ضمن املقررات ذه لھ تحسب وال املاجست مقررات يل ل كشرط املقررات ذه للنجاح

نامج ال   .ساعات

وس3 الور الب مقبول تقدير ع اصل ا الطالب ع يل/ ـ ال رغب و س سا الل

إم لية ال لالئحة طبقاً املاجست الدراسةلدرجة مجال تخصصية دبلومة ع صول ا ا

قل   2.333بتقدير الطالبع ع لية بال تخصصية دبلومة وجود عدم حالة اجتيازو

تراكمي متوسط بتقدير القسم مجلس اح إق ع بناءاً لية ال ا تحدد تكميلية CGPAمقررات

عن يقل التكميلية 2.333ال املقررات حكم طبق املادةو الالئحة2البند12حكم ذه   .من

ع4 ة املصر امعات ا إحدى من صول ا بية ال لية ب املاجست درجة يل ل ط ش ـ

جيد بتقدير بية ال اصة ا أو) 2.333(الدبلوم بية، ال املاجست درجة لنيل قل ع

الدبلوم ع ة املصر امعات ا إحدى من صول إلعدادا أو داب املعلم إلعداد اصة ا

جيد عام بتقدير العلوم درجة) 2.333(املعلم لنيل التخصص مادة كذلك و قل ع

وي تر ل مؤ ع صول ا أو العلوم، املعلم إلعداد أو داب املعلم إلعداد املاجست

امعات ل ع املجلس من ا ل   .معادل

ا-5 بتقديرعد بنجاح الدراسية املقررات الطالب عنCGPAجتياز يقل وجب(  2.333ال إال و

متوسط ن لتحس املقررات عض يل إعادة أو إضافية مقررات يل ال الطالب ع

الدرجات أن-) تقدير جوز و للرسالة البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب يتقدم

ي ل بطلب الطالب لعدديتقدم اجتيازه عد للرسالة البح ح املق خطة ساعات8ل

ن(معتمدة دراسي ن مقرر عن يد ال ال بما بتقدير) أو عن CGPA بنجاح يقل وذلك2.333ال

لية بال الداخلية الالئحة تحدده ملا   طبقاً

ب -6 التقدم قبل للقسم سيمينار للرسالة البح ح املق خطة الطالب يلعرض

القسم مجلس ع وعرضھ الرسالة ح. موضوع املق ع القسم مجلس موافقة حالة و

شراف نة شكيل و جراءات إستكمال يتم للرسالة   .البح

مجلس7 من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية جن اللغة مستوي اجتياز الطالب ع ـ

امعة   .ا

جمي8 الطالب نجاح عد للدرجاتـ تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات الCGPAع

عن رسالتھ2.333يقل نتائج عرض الطالب يقوم أن يجوز الرسالة موضوع من اء ن و

يئة من موقعاً الرسالة صالحية ر بتقر بالتقدم الرئ املشرف ا عد يقوم سيمينار صورة

القس مجلس ع العرض طلب مع الرسالةشراف ع كم ا نة شكيل اح إلق  .م

بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء إختالف حالة و
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القسم قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ إع ب س فيھ شرح تفصي ر تقر

املناسب القرار وإتخاذ الة ا بدراسة   .العلمي

تم9 مـ رسال مناقشة عد و الدرجة متطلبات يجتازون الذين للطالب املاجست درجة نح

للدرجات اكمي ال املعدل أو التقدير يرصد وال ، ن املحكم نة بواسطة ا وإجاز العلمية

الطالب تقديرات بيان الطالب ا اجتاز ال املقررات تقديرات ترصد ولكن املاجست ادة ش

Students Transcript  

نامج  )15(مادة لل الدراسية   :الساعات

يدرس أن يجب املاجست درجة ع الطالب يحصل ي للمقررات24ل معتمدة ساعة

بمعدل موزعة و16الدراسية أساسية معتمدة درجة8ساعة لنيل ة إختيار معتمدة ساعات

بمعدل و بية ال و20املاجست أساسية معتمدة لنيلسا4ساعة ة إختيار معتمدة عات

عدد إ باإلضافة العلوم املعلم إلعداد أو داب املعلم إلعداد املاجست ساعات8درجة

الدرجة ع صول ل جمالية الساعات عدد تصبح بحيث ن الت ا كال للرسالة معتمدة

معتمدة32   . ساعة
 

الفلس   دكتوراه ع صول ل العامة   فةالقواعد

يل  )18(مادة ال   :شروط

ماده الواردة للشروط باإلضافة الدكتوراه لدرجة الطالب يل التا ط   ):5(ش

املجلس- 1 من ا ف املع امعات ا إحدى من التخصص فرع املاجست درجة ع حاصالً يكون أن

امعات ل   .ع

مج- 2 اح اق ع بناء لية ال ملجلس درجةيجوز ع اصل ا الطالب يل قبول املختص القسم لس

التخصص فرع غ التكميلية. املاجست الدراسية املقررات من عدد بنجاح إجتياز عد وذلك

ة ضرور القسم ا يرا وال املاجست أو الدبلوم أو وس الور الب املقررات. مستوى عدد يتجاوز ال بحيث

م عة أر عن ساسيةالتكميلية للمقررات سابق متطلب تكون أال شرط عن قررات ا اد ز حالة و

يدية التم الدراسة للقيد كشرط املقررات ذه للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر

نامج ال ساعات ضمن املقررات ذه لھ تحسب وال للرسالة يل ال   .أو

لدرج3 بية ال لية ب يل لل املاجستـ درجة ع الطالب حصول ط ش بية ال الفلسفة دكتوراه ة

أو داب املعلم إلعداد الفلسفة دكتوراه بدرجة يل لل و بوي ال التخصص ذات بية ال

العلوم املعلم إلعداد إلعداد أو داب املعلم إلعداد املاجست درجة ع الطالب حصول ط ش

العلومامل امعات علم ل ع املجلس من ا ف املع ة املصر امعات ا إحدى من التخصص ذات

للدرجات تراكمى قلCGPA  2.333بتقدير   .ع

شاملـ4 امتحان للطالب تحددهComprehensive Examعقد ملا طبقاً ما ل أو ا ر تحر أو اً شفو

لية لل الداخلية شرطالالئحة التخصص   :مجال

 للدرجات تراكمي ومتوسط بنجاح الدراسية املقررات الطالب عن CGPAاجتياز يقل  2.333 ال

 للرسالة البح ح املق خطة يل عد   .و

للدرجات تراكمي تقدير ع الطالب حصول حال من CGPAو يل2.333أقل ال الطالب ع
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ا عض إعادة أو إضافية الدرجاتمقررات متوسط ن لتحس   .ملقررات

 التخصص موضوعات يعاب اس ، وشموالً عمقاً الطالب قدرة قياس إ الشامل متحان دف

التأمل ع ية املن الطالب قدرة قياس إ دف و املساندة الفرعية والتخصصات الرئ

من عليھ عرض ملا املناسبة لول ا اح واق تاج ست و الطالبأسئلةوالتحليل يجة ن وتكون

نة ال أعضاء أراء باغلبية الً مؤ غ أو الً مؤ لإلمتحان ائية  .ال

امعة ا مجلس يقرره ملا طبقاً الدكتوراه لدرجة الشامل متحان أداء آلية   .تطبق

بتقدير- 5 بنجاح الدراسية املقررات الطالب إجتياز عنCGPAعد يقل ع( 2.333ال وجب الطالبوإال

الدرجات تقدير متوسط ن لتحس املقررات عض دراسة إعادة أو إضافية مقررات يل يتقدم) ال

للرسالة البح ح املق خطة يل ل بطلب أن. الطالب لية بال الدراسية امج ال لنظام طبقاً جوز و

لعدد إجتيازه عد للرسالة البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب ما8 يتقدم أو معتمدة ساعات

بتقدير بنجاح ن دراسي ن مقرر عنCGPAعادل الشامل2.333اليقل متحان إجتيازه قبل . وذلك

للرسالة البح ح املق خطة يل ب التقدم قبل سيمنارللقسم البح ح املق خطة الطالب عرض و

القسم مجلس ع ع. وعرضھ القسم مجلس موافقة حالة يتمو للرسالة البح ح املق خطة

شراف نة شكيل و جراءات   .إستكمال

امعة6 ا مجلس من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية جن اللغة مستوي اجتياز الطالب ع لمـ ما

املاجست دراسة أثناء الطالب   .يجتازه

بالدرج- 7 اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح للدرجاتعد تراكمي بمتوسط عنCGPAة يقل ال

يقوم2.333 سيمينار صورة رسالتھ نتائج عرض الطالب يقوم أن يجوز الرسالة موضوع من اء ن و

ع العرض طلب مع شراف يئة من موقعة الرسالة صالحية ر بتقر بالتقدم الرئ املشرف ا عد

ك ا نة شكيل اح إلق القسم الرسالةمجلس ع  .م

تفصي ر تقر بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء إختالف حالة و

الة ا بدراسة العلمي القسم قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ إع ب س فيھ شرح

املناسب القرار   .وإتخاذ

ا- 8 للطالب الدكتوراه درجة بناءًتمنح وذلك الدرجة متطلبات وجميع العلمية رسالتھ مناقشة يجتاز لذي

للدرجات اكمي ال املعدل أو التقدير يرصد وال لية ال مجلس وموافقة القسم مجلس اح اق ع

الدكتوراه ادة الطالب. ش تقديرات بيان الطالب ا إجتاز ال املقررات تقديرات ترصد  Studentولكن

Transcript.  

نامج  )19(مادة لل الدراسية   :الساعات

يدرس أن يجب الدكتوراه درجة ع الطالب يحصل ي موزعة21ل دراسية مقررات معتمدة ساعة

و15بمعدل أساسية معتمدة بية6ساعة ال الفلسفة دكتوراة درجة لنيل ة إختيار معتمدة ساعات

بمعدل و17أو أساسية معتمدة إلعدادساعات4ساعة الفلسفة دكتوراة درجة لنيل ة إختيار معتمدة

العلوم املعلم إلعداد أو داب عدد املعلم إ تصبح21باإلضافة بحيث للرسالة معتمدة ساعات

الدرجة ع صول ل جمالية الساعات معتمدة42عدد   ساعة
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بية ال لية ب العلمية قسام  

: ة بو ال قسام -1 

  م القسم   Code Departement القسمكود

01 Foundations of Education بية ال   1 أصول

02 Comparative Education املقارنة بية   2 ال

03 
Educational Administration and 

Education Policies 

التعليم وسياسات ة بو ال دارة  3  

04 Educational Psychology  بوي ال النفس   4 علم

05 Mental Health النفسية ة   5 ال

06 Curricula and Instruction سامل التدر وطرق نا  6  

07 Educational Technology التعليم   7 تكنولوجيا

: التخصصية قسام -2 

القسم  كود

Code 
Specialization الشعبة/التخصص  Departement م القسم  

08 
  Arabic 

Language 

ي العر ةاللغة  8  

09 
  English 

Language 

ية نجل   9 اللغة

10 
  French 

Language 

سية الفر   10 اللغة

11 
  German 

Language 

ملانية   11 اللغة

12.1 History خ   التار

Social Sciences 

جتماعية   12 العلوم

12.2 Geography غرافيا  ا

12.3 Sociology جتماع  

12.4 Philosophy الفلسفة 

13   Mathematics اضيات   13 الر

14.1 Physics ياء  Physics and الف

Chemistry 

والكيمياء   14 الطبيعة

14.2 Chemistry الكيمياء 

15.1 Biology ايالبيولوج  Biological and 

Geological 

Sciences 

البيولوجية العلوم

يولوجية  وا

15  

15.2 
Geology يولوجي اا  
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العلمية والدرجات بيةالدبلومات ال لية   ب

أوالً :الدبلومات:  

: العامة  1-الدبلومة

الساعات عدد
 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم
نامج  لل
Code 

ا ل ع التا العلمي  القسم
Department  

Diploma  م  الدبلومة.  

ساعة30
 600-01 معتمدة

بية ال  أصول
Foundations of 

Education 

  
  

General 
Diploma in 
Education  

 
العامة الدبلوم

بية   ال

1  

02-600 
املقارنة بية  ال

Comparative Education 

03-600 

وسياسات ة بو ال دارة
 التعليم

Educational 
Administration and 
Education Policies 

04-600 
بوي  ال النفس  علم

Educational Psychology 

05-600 
النفسية ة  ال
Mental Health 

06-600 
س التدر وطرق  منا

Curricula and 
Instruction 

التعليم 07-600  تكنولوجيا
Educational Technology 

ساعة30
 معتمدة

 
 
 

 

ية 08-600 العر  Arabic اللغة
Language 

General 
Diploma for 

Teacher 
Education in 

Arts  

العامة الدبلوم
املعلم إلعداد

  داب
  

  
2  

سية 10-600 الفر  اللغة
English Language 

12.1-600 

جتماعية شعبة" العلوم
خ "التار  

Social Sciences " Branch: 
History" 

12.2-600 

جتماعية شعبة" العلوم
غرافيا "ا  

Social Sciences " Branch: 
Geography" 

12.3-600 

جتماعية شعبة" العلوم
"اجتماع  

Social Sciences " Branch: 
Sociology " 

12.4-600 

جتماعية شعبة" العلوم
"فلسفة  

Social Sciences " Branch: 
Philosophy " 
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الساعات عدد
 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم
نامج  لل
Code 

ا ل ع التا العلمي  القسم
Department  

Diploma  م  الدبلومة.  

 

اضيات 13-600   الر
Mathematics 

    3  

14.1-600 

والكيمياء ةشعب" الطبيعة
ياء "الف  

Physics and Chemistry" 
Branch: Physics " 

14.2-600 

والكيمياء شعبة" الطبيعة
"الكيمياء  

Physics and Chemistry" 
Branch: Chemistry " 

15.1.1-600 

البيولوجية العلوم
يولوجية شعبة"وا

تخصص–البيولوجيا
"نبات  

Biological and 
Geological Sciences  
 " Branch: Biology; 
Special: Botany " 

15.1.2-600 

البيولوجية العلوم
يولوجية شعبة"وا

تخصص–البيولوجيا
"حيوان  

Biological and 
Geological Sciences 

" Branch: Biology; 
Special: Zoology " 

15.2-600 

البيولوجية العلوم
يولوجية شعبة"وا

يولوجيا تخصص-ا
"يولوجياج  

Biological and 
Geological Sciences 
" Branch: Geology; 
Special: Geology " 
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: نية امل  2-الدبلومة

الساعات عدد
 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم
نامج  لل
Code 

ا ل ع التا العلمي  القسم
Department  Diploma  م  الدبلومة.  

ساعة22
 معتمدة

 
 
 
 
 
 

01-AD-600 كبار" تخصص   "عليم
Adult Education (AD) 

  
  
  

Professional 
Diploma in 
Education  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

الدبلوم
نية امل

بية   ال
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
1  

01-CE-600 طفل" تخصص ية  "تر
Childhood Education (CE) 

01-ER-600 
التعليمي"تخصص  "صالح

Educational Reform (ER) 

01-UHE-600 
العا "تخصص و ام ا  "التعليم

University and Higher 
Education (UHE) 

01-QA-600 

التعليمية" تخصص النظم جودة
اديمي عتماد "و  

Educational Systems Quality 
and Academic Accreditation 

(QA) 

02-CES-600 
العا" تخصص التعليم نظم

"اصرةاملع  Current Educational 
Systems (CES) 

02-QEA-600 

عتماد" تخصص و ودة ا نظم
املعاصرة التعليم لنظم بوى  "ال
Quality and Educational 

Accreditation for 
Contemporary Educational 

Systems (QEA) 

03-EM-600 
التعليمية"تخصص  "دارة

Educational Management 
(EM) 

03-SA-600 
املدرسية"تخصص  "دارة

School Administration (SA) 
 

ساعة22
 معتمدة

03-EPP-600 

و" تخصص التعليم سياسات
  "تخطيطھ

Educational Policies and 
Planning (EPP) 

  
  
  

Professional 
Diploma in 
Education  

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

الدبلوم
نية امل

بية   ال
 

  
  
  
  
  
  

  
04-PEE-600 

و" تخصص النف القياس
بوي  "ال

Psychological and Educational 
Evaluation (PEE) 

04-CTSE-600 
بة" تخصص املو ى أخصا إعداد

" بداعو  Creativity and Talent 
Specialist Education (CTSE) 

04-EVC-600 امل"تخصص و بوي ال  "التوجيھ
Educational and Vocational 
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الساعات عدد
 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم
نامج  لل
Code 

ا ل ع التا العلمي  القسم
Department  Diploma  م  الدبلومة.  

Counselling (EVC)   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Professional 
Diploma in 
Education  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

الدبلوم
نية امل

بية   ال
 

  
  
  
  
  
  

 
  

05-SPE-600 

ى" تخصص خصا إعداد
املدر "النف  

School Psychologist Education 
(SPE) 

05-SE-600 اصة" خصصت ا بية "ال  
Special Education (SE) 

05-LD-600 
التعلم" تخصص ات  "صعو

Learning Disabilities (LD) 

05-RB-600 

و" تخصص ضية التعو بية ال
السلوك " عديل Remedial 

Education and Behavior 
Modification (RB) 

05-PC-600 
النف" تخصص  "رشاد

Psychological Counselling 
(PC) 

06-ECP-600 
التعليم" تخصص برامج و  "منا

Educational Curricula and 
Programs (ECP) 

ساعة22
 معتمدة

06-ISS-600 

إحدى" تخصص س تدر طرق
 "املواد

Instruction of a Specific 
Subject (ISS) 

  

06-PhE-600 

الف" تخصص س تدر ياءطرق
ية نجل   "باللغة

Instruction of Physics in 
English (PhE) 

06-ChE-600 

الكيمياء" تخصص س تدر طرق
ية نجل   "باللغة

Instruction of Chemistry in 
English (ChE) 

06-ME-600 

اضيات" تخصص الر س تدر طرق
ية نجل   "باللغة

Instruction of Mathmatics in 
English (ME) 

06-BGE-600 

س" تخصص تدر العلومطرق
يولوجية وا باللغةالبيولوجية

ية   "نجل
Instruction of Biological and 

Geological Sciences in English 
(BGE) 



 

 

 
 

163

الساعات عدد
 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم
نامج  لل
Code 

ا ل ع التا العلمي  القسم
Department  Diploma  م  الدبلومة.  

07-ET-600 التعليم" تخصص  "تكنولوجيا
Educational Technology (ET) 

 

: اصة ا  3-الدبلومة

عدد
الساعات
 املعتمدة
Credit 
Hours 

الكودي الرقم
نامج  لل
Code 

ا ل ع التا العلمي  القسم
Department 

Diploma  م  الدبلومة.  

ساعة24
 معتمدة

01-SD-FE-600 
بية ال أصولتخصص" أصول

بية " ال  
Foundations of Education (FE) 

Special 
Diploma (SD) 
in Education  

  
  
  
  
  
  
  

لومالدب
اصة ا
بية   ال

  

1  

01-SD-CE-600 
بية ال يةتخصص"أصول تر

"الطفل  
Childhood Education (CE) 

02-SD-600 
املقارنة بية  ال

Comparative Education 

03-SD-600 
التعليم وسياسات ة بو ال دارة  

Educational Administration and 
Education Policies 

04-SD-600 
بوي  ال النفس  علم

Educational Psychology 

05-SD-600 
النفسية ة  ال
Mental Health 

06-SD-600 
س التدر وطرق  منا

Curricula and Instruction 

07-SD-600 
التعليم  تكنولوجيا

Educational Technology 

08-SD-600 
ية العر  اللغة

Arabic Language 
2  

10-SD-600 
سية الفر  اللغة

French Language 

12.1-SD-600 
جتماعية خ" العلوم التار "شعبة  

Social Sciences " Branch: 
History" 

12.2-SD-HG-
600 

جتماعية ةشعب" العلوم
غرافيا ة- ا شر جغرافيا  تخصص
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عدد
الساعات
 املعتمدة
Credit 
Hours 

الكودي الرقم
نامج  لل
Code 

ا ل ع التا العلمي  القسم
Department 

Diploma  م  الدبلومة.  

Social Sciences " Branch: 
Geography; Special: Human 

Geography (HG)"  

ساعة 24
 معتمدة

12.2-SD-PhG-
600 

جتماعية شعبة" العلوم
غرافيا جغرافيا- ا تخصص

" طبيعية  
Social Sciences " Branch: 

Geography; Special: Physical 
Geography (PhG)"  

Special 
Diploma (SD) 

for Teacher 
Education in 

Science  

الدبلوم
اصة ا

املعلمإلعد اد
العلوم  

  

  

12.3-SD-600 
جتماعية اجتماع" العلوم "شعبة  

Social Sciences " Branch: 
Sociology " 

12.4-SD-600 
جتماعية فلسفة" العلوم "شعبة  

Social Sciences " Branch: 
Philosophy " 

13-SD-600 اضيات   Mathematics  3      الر

14.1-SD-600 
والكيمياء ياء" الطبيعة الف "شعبة  

Physics and Chemistry" Branch: 
Physics " 

14.2-SD-IPC-
600 

والكيمياء الكيمياء" الطبيعة -شعبة
ة عضو غ كيمياء تخصص

يائية   " وف
Physics and Chemistry " Branch: 

Chemistry; Special: Inorganic 
and physical Chemistry (IPC)"  

14.2-SD-OC-
600 

والكيمياء الكيمياء" الطبيعة -شعبة
ة عضو كيمياء   "تخصص

Physics and Chemistry " Branch: 
Chemistry; Special: Organic 

Chemistry (OC)" 

15.1-SD-B-600 

يولوجية وا البيولوجية " العلوم
البيولوجيا نبات–شعبة "تخصص  

Biological and Geological 
Sciences 

" Branch: Biology; Special: 
Botany (B)"  
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عدد
الساعات
 املعتمدة
Credit 
Hours 

الكودي الرقم
نامج  لل
Code 

ا ل ع التا العلمي  القسم
Department 

Diploma  م  الدبلومة.  

15.1-SD-Z-600 

يولوجية وا البيولوجية " العلوم
البيولوجيا تخصص–شعبة
"حيوان  

Biological and Geological 
Sciences 

" Branch: Biology; Special: 
Zoology (Z) "   

15.2-SD-600 

يولوجي وا البيولوجية " ةالعلوم
يولوجيا ا "شعبة  

Biological and Geological 
Sciences 

" Branch: Geology" 
امل: ثانياً    :اجستدرجات

الدكتوراه درجات   :ثالثاُ

الساعات عدد
 املعتمدة

Credit Hours 
نامج لل الكودي  الرقم

Code ا ل ع التا العلمي  القسم
Department 

M.SC./Ph.D. 
 املاجست

 الدكتوراه
.م  
 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه

ساعة42
 معتمدة

32
ساعة

 معتمدة

01-FE-800 
01-FE-

700 

ية تر اصول تخصص
  القسمذاتمن

 "Foundations of 
Education (FE)  " 

Master  
/Doctor in 
Education  

  املاجست
  الدكتوراه
بية   ال

  

1  

01-CE-800 
01-CE-

700 

ي"تخصص طفلتر " ة
ية تر اصول قسم  من

Childhood Education 
(CE)"" 

02-800 02-700 

مقارنة"تخصص ية " تر
القسمذاتمن  

Comparative 
Education   

03-800 03-700 

دارة" تخصص
وسياسات ة بو ال

ذاتمن" التعليم
 القسم

Educational 
Administration and 
Education Policies  
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الساعات عدد
 املعتمدة

Credit Hours 
نامج لل الكودي  الرقم

Code ا ل ع التا العلمي  القسم
Department 

M.SC./Ph.D. 
 املاجست

 الدكتوراه
.م  
 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه

04-800 04-700 

النفس" تخصص علم
بوي ذاتمن" ال

 القسم
Educational 
Psychology  

05-800 05-700 

ة" تخصص ال
ذاتمن" النفسية

 القسم
Mental Health 

06-800 06-700 

وطرق" تخصص منا
س ذاتمن" التدر

 القسم
Curricula and 

Instruction  

ساعة42
مدةمعت  

32
ساعة

 معتمدة

08.800 08.700 
يةقسم من العر  - اللغة

ية العر اللغة  تخصص
Arabic Language 

Master/Docto
r in  Teacher  
Education in 

Arts  
  

  املاجست
الدكتوراه
إعداد

املعلم
  داب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2 -  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10.800 10.700 

اللغةقسم من
سي تخصص - ةالفر

سية الفر  اللغة
French Language  

12.1-AH-
800 

12.1-
AH-700 

العلومقسم من
شعبة" جتماعية

خ خ- التار تار تخصص
 " قديم

Social Sciences " 
Branch: History; 
Special: Ancient 

History (AH) " 

12.1-MH-
800 

12.1-
MH-
700 

العلومقسم من
ةشعب" جتماعية

خ خ- التار تار تخصص
 "وسيط

Social Sciences " 
Branch: History; 
Special:   Middle 

History (MH)" 

12.1-IH-
800 

12.1-IH-
700 

العلومقسم من
شعبة" جتماعية

خ خ- التار تار تخصص
 "اسالمي
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الساعات عدد
 املعتمدة

Credit Hours 
نامج لل الكودي  الرقم

Code ا ل ع التا العلمي  القسم
Department 

M.SC./Ph.D. 
 املاجست

 الدكتوراه
.م  
 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه
Social Sciences " 
Branch: History; 
Special:  Islamic 

History (IH)" 

12.1-RCH-
800 

12.1-
RCH-
700 

العلومقسم من
شعبة" جتماعية

خ خ- التار التار تخصص
املعاصر و ديث " ا  

Social Sciences " 
Branch: History; 

Special: Recent and 
Contemporary 
History (RCH)" 

ساعة42
 معتمدة

32
ساعة

 معتمدة

12.2-HG-
800 

12.2-
HG-700 

العلومقسم من
شعبة" جتماعية

غرافيا تخصص-ا
ة شر  "جغرافيا

Social Sciences " 
Branch: Geography; 

Special: Human 
Geography (HG)"  

Master/Docto
r in  Teacher  
Education in 

Science  
  
  
  
  

ال/املاجست
دكتوراه

املعلم إعداد
  داب

  
  
  
  
  

  

12.2-PhG-
800 

12.2-
PhG-
700 

العلومسمق من
شعبة" جتماعية

غرافيا تخصص-ا
طبيعية  "جغرافيا

Social Sciences " 
Branch: Geography; 

Special:  Physical 
Geography (PhG)"  

12.3-800 
12.3-
700 

العلومقسم من
شعبة" جتماعية

تخصص-اجتماع
 "اجتماع

Social Sciences " 
Branch: Sociology; 

Special: Sociology " 

  

12.4-800 12.4-
700 

العلومقسم من
شعبة" جتماعية

فلسفة-فلسفة تخصص
"  

Social Sciences " 
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الساعات عدد
 املعتمدة

Credit Hours 
نامج لل الكودي  الرقم

Code ا ل ع التا العلمي  القسم
Department 

M.SC./Ph.D. 
 املاجست

 الدكتوراه
.م  
 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه
Branch: Philosophy; 
Special: Philosophy  

13-800 13-700 
اضياتقسم من   الر

Mathematics 
3 -  

ساعة42
 معتمدة

32
ساعة

 معتمدة

14.1-NP-
800 

14.1-
NP-700 

الطبيعةقسم من 
شعبة" والكيمياء

ياء تخصص-الف
ة النوو ياء   "الف
Physics and 

Chemistry " Branch: 
Physics; Special: 
Nuclear Physics 

(NP)" 

Master/Docto
r in  Teacher  
Education in 

Science  
  
  
  
  

ال/املاجست
دكتوراه

املعلم إعداد
  داب

  
  
  
  
  

  

14.1-
CMP-800 

14.1-
CMP-

700 

الطبيعةقسم من
شعبة" والكيمياء

ياء ياء-الف ف تخصص
وامد  "ا

Physics and 
Chemistry " Branch: 

Physics; Special: 
Condensed Matter 

Physics (CMP)" 

14.1-ThP-
800 

14.1-
ThP-
700 

الطبيعةقسم من
شعبة" والكيمياء

ياء تخصص-الف
ة النظر ياء   "الف
Physics and 

Chemistry " Branch: 
Physics; Special: 

Theoretical Physics 
(ThP)" 

14.2-IC-
800 

14.2-IC-
700 

الطبيعةقسم من
شعبة" والكيمياء

تخصص-الكيمياء
ة عضو  "كيمياءغ

 Physics and 
Chemistry " Branch: 
Chemistry; Special: 
Inorganic Chemistry 

(IC)" 
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الساعات عدد
 املعتمدة

Credit Hours 
نامج لل الكودي  الرقم

Code ا ل ع التا العلمي  القسم
Department 

M.SC./Ph.D. 
 املاجست

 الدكتوراه
.م  
 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه

14.2-OC-
800 

14.2-
OC-700 

الطبيعةقسم من
شعبة" والكيمياء

تخصص-الكيمياء
ة عضو  "كيمياء
 Physics and 

Chemistry " Branch: 
Chemistry; Special: 
Organic Chemistry 

(OC)" 

ساعة42
 معتمدة

32
ساعة

 معتمدة

14.2-NC-
800 

14.2-
NC-700 

الطبيعةقسم من
شعبة" والكيمياء

تخصص-ءالكيميا
طبيعية   "كيمياء
Physics and 

Chemistry " Branch: 
Chemistry; Special: 
Natural Chemistry 

(NC)" 

Master  
/Doctor in  

Teacher  
Education in 

Science  
  
  
  
  

ال/املاجست
دكتوراه

املعلم إعداد
  داب

  
  
  
  
  

  

15.1-B-
800 

15.1-B-
700 

العلومقسم من
البيولوجية

يولوجيةو  شعبة" ا
تخصص–البيولوجيا

  "نبات
Biological and 

Geological Sciences 
" Branch: Biology; 

Special: Botany (B)" 

15.1-Z-
800 

15.1-Z-
700 

العلومقسم من
البيولوجية

يولوجية شعبة" وا
تخصص–البيولوجيا

  " حيوان
Biological and 

Geological Sciences 
" Branch: Biology; 

Special: Zoology (Z)  
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الساعات عدد
 املعتمدة

Credit Hours 
نامج لل الكودي  الرقم

Code ا ل ع التا العلمي  القسم
Department 

M.SC./Ph.D. 
 املاجست

 الدكتوراه
.م  
 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه
15.2-800 15.2-

700 
العلومقسم من

البيولوجية
يولوجية شعبة" وا

يولوجيا تخصص-ا
  "جيولوجيا

Biological and 
Geological Sciences 
" Branch: Geology; 
Special: Geology" 

  



Faculty of Dentistry 
011 

برقم معتمدة لية خ144ال   2015أغسطس24بتار

تصال ووسائل ليةعنوان ال   : مع

يدى ال شمبليون : العنوان سنان-ش طب لية طة ة-زار   سكندر

  )+   203(  4868308 - 4868066:التليفون

  )+203( 4868286: فاكسال

ى و لك   www.alexdental.net: املوقع

ي و لك يد dent-dean@alexu.edu.eg: ال 
  :مقدمة

لية ال شاء إ خ   :تار

ھ باألسكندر سنان لطب و شأه   ال

عام البدايھ يفيد1927انت ھ املصر ھ ال وزارة إ ھ باألسكندر ي م شفى للمس مدير من ر تقر بتقديم

للفم متخصص قسم س تأس أ عامحتياج و سنان، سنان1930و لطب ممارسھ أول خ التار ل

ي  م شفى   . بمس

ھ باألسكندر سنان لطب و   املدرسھ

مسمى1945عام تحت أسنان طب لتعليم متخصصھ مدرسھ أول شروق د ش جراحة"الذي و طب مدرسة

سكندر" سنان بجامعة الطب لية ل عھ التا املدارس عامكأحد الدراسھ بدأت ،و بلغ1946ـ1949ھ حيث

سنان لطب أقسام خمس شمل سنوات خمس الدراسھ انت و فقط ن اثن املقيدين الطالب جراحة:عدد

سنان م التقو و الفم ،طب لألسنان الصناعيھ كيبات التحفظي،ال ،العالج سنان و ام. الفم ا العام و

الد1950ـ1949 سنانتخرجت طب ملدرسھ و   .فعھ

ة سكندر بجامعة سنان طب  لية

رقم ة ور م ا س رئ السيد بقرار ة سكندر بجامعة سنان طب لية ت ش   1970لسنة1803أ

ة   :الرؤ

وفقا املر ،التعليم،رعاية العلمية املعرفة نقل خالل من سنان و الفم طب مجال ادة الر و للمعايالتم

والدو قليمى و املح املستوى ع املنافسة ع يل للتأ   الدولية

  :الرسالة

ن م مل ارات وامل املتقدمة باملعرفة مزودين سنان و الفم طب مجال ن ل ومؤ ين متم اطباء ج وتخر اعداد

م لد ليكون والقيادة ام خ ، املشكالت ،حل نية ،امل ودة ا باملعرفةبمعاي املجتمع د تزو ع املقدرة

باشراف وذلك ة متم طبية رعاية خدمة تقديم خالل من ،وذلك سنان و الفم طب مجال واملتطورة ديدة ا

ة وا الكفاءة من عال مستوى ذو ة إدار كوادر و س تدر يئة  ومساندة
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  :Values  :القيم

 Leadership-  القيادة-

العمل- ق  Teamwork - فر

 Excellence - التم-

املجتمعية-  Social Responsibility - املسئولية

ار-  Innovation - بت

والشراكة-  Cooperation and partnership - التعاون

ام- ح و   Respect & Trust - الثقة

دف   :ال

للمع          وفقاً سنان طب لية ل ادي الدورالر املحعوده املستوى ع للمنافسة يل للتأ الدولية اي

والدو قليمى   و

سنان طب لية ب دد ا للطالب القبول   :قواعد

مع الدليل ذا صدر وردت وال املعتمدة الساعات بنظام العليا للدراسات املوحدة العامة القواعد بع ت

الدراس الئحة ورد كما تية املواد نص سنانتطبيق طب لية ل املعتمدة الساعات بنظام العليا ات

  :و

يل  )5(مادة وال للقبول العامة   :الشروط

املجلس-)١ من ا ف املع امعات ا إحدى من وس الور الب درجة ع اصل ا الطالب يقبل

العليا الدراسات امج ب للدراسة متياز ية التدر السنة ام و امعات ل أستوع إذا

برنامج ل ب القبول   . شروط

انت)٢ أ سواء حدة ع علمى قسم ل ا يضع ال ختيار شروط الطالب ستو ان

املختص القسم مجلس موافقة ع يحصل وان ا بذا تدرس حالة ل ل او الطالب من ملجموعة

لية ال    .ومجلس

املطلو ) ٣ والنماذج ندات املس الطالب ستو العلياأن الدراسات إدارة   .ة

يقم)  ٤ لم وإذا الدراسية املقررات من مقرر أول يل خ تار من يبدأ الطالب يل خ تار

لھ يل ال يل يلھ عد درا فصل أول مقررات يل ب   .الطالب

امل) ٥ من عتمده و مقررات يل نموذج مأل و املناسبة املقررات الطالب اديمييختار رشد

والبحوث العليا للدراسات لية ال ووكيل القسم مجلس س   .ورئ

لھ) ٦ الدراسية املقررات وحساب ضور با للطالب سمح ي ل أسا شرط يل   .ال

املقررة) ٧ املواعيد خالل الدراسية الرسوم سداد عد إال مقرر أي الً م الطالب عت   .ال

ال - )  ٨ الذي فصالطالب من ي الثا سبوع اية قبل املقررات يل إجراءات اء بإ يقوم

املحاضرات حضور لھ يحق ال الصيفي الفصل من ول سبوع أو يع والر ف ر   .ا
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مادة

)12(  

املاجست درجة ع صول ل العامة   القواعد

يل: ال  شروط

املا لدرجة الطالب يل ي ما ط مادهش الواردة للشروط باإلضافة   ):٥(جست

ع١  جيد عام بتقدير التخصص فرع عادلھ ما او وس الور الب درجة ع حاصالً يكون أن ـ

للدرجات اكمي ال التقدير نقاط بمتوسط أو عنCGPAقل امعات2.333اليقل ا إحدى من

ل ع املجلس من التخصص فرع ا ف واملع متيازامعات ية التدر السنة   .ام

تقدير٢ ع اصل ا الطالب يل قبول القسم مجلس توصية ع بناءً لية ال ملجلس يجوز ـ

اجتيازه عد لية ال لالئحة طبقاً املاجست لدرجة يل ال رغب و وس الور الب مقبول

التكميلية الدراسية املقررات من عدداً مستويبنجاح املختص القسم مجلس ا يحدد ال

تراكمي متوسط بتقدير وس الور عنCGPAالب يقل املقررات2.333ال عدد يتجاوز ال بحيث

ساسية للمقررات سابق متطلباً تكون أال شرط مقررات عة أر عن ا .التكميلية اد ز حالة و

للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر مقرراتعن يل ل كشرط املقررات ذه

نامج ال ساعات ضمن املقررات ذه لھ تحسب وال   .املاجست

بتقدير٣- بنجاح الدراسية املقررات اجتياز الطالب ع عنCGPAـ يقل إال) 2.333(ال وجب و

الدرجا تقدير متوسط ن لتحس املقررات عض إعادة أو إضافية مقررات يل ال تعليھ

اجتيازه عد البحث خطة يل ل بطلب تقدم بنجاح١٨ و قل ع معتمدة دراسية ساعة

اكمى ال املتوسط يقل   ).2.333(عن CGPA و

موضوع ـ٤ يل ب التقدم قبل للقسم سيمينار للرسالة البح ح املق خطة الطالب عرض

القسم مجلس ع وعرضھ موافقة. الرسالة حالة للرسالةو البح ح املق ع القسم مجلس

شراف نة شكيل و جراءات إستكمال أخالقيات. يتم نة موافقة ع صول ا يجب و

للرسالة البحث خطة ع العليا الدراسات نة موافقة قبل لية بال العلمي   .البحث

للقرارات٥ وفقاً ية جن اللغة مستوي اجتياز الطالب ع امعةـ ا مجلس من الصادرة   .املنظمة

للدرجات٦ تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح عد يقلCGPAـ ال

صورة2.333عن رسالتھ نتائج عرض الطالب يقوم أن يجوز الرسالة موضوع من اء ن و

صالح ر بتقر بالتقدم الرئ املشرف ا عد يقوم شرافسيمينار يئة من موقعاً الرسالة ية

يقوم ان عد الرسالة ع كم ا نة شكيل اح إلق القسم مجلس ع العرض طلب مع

لية ال مجلس ا يحدد ال العلمية ات الدور احدى منھ اجزاء او البحث شر ب  الطالب

غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء إختالف حالة رو تقر بكتابة املوافق

العلمي القسم قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ إع ب س فيھ شرح تفصي

املناسب القرار وإتخاذ الة ا   .بدراسة

العلمية٧ م رسال مناقشة عد و الدرجة متطلبات يجتازون الذين للطالب املاجست درجة تمنح ـ

ا نة بواسطة ا ادةوإجاز ش للدرجات اكمي ال املعدل أو التقدير يرصد وال ، ن ملحكم

الطالب تقديرات بيان الطالب ا اجتاز ال املقررات تقديرات ترصد ولكن  Studentsاملاجست

Transcript   
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مادة

)13(  

نامج: لل الدراسية  الساعات

يدرس١ أن يجب املاجست درجة ع الطالب يحصل ي ل ةسا٤ـ اختيار كمقررات معتمدة عات

جامعة او ة سكندر جامعة ليات باحدى او لية بال منتدرس امعاتا معتمدة ل ع ملجلس

وعدد لية بال الدراسات نة تقره وعدد٨اوما اساسية مواد ة٦ساعات اجبار مقررات ساعات

ملقررات املعتمدة الساعات با الطالب ستكمل ان ع وعامة املرفقة داول ل طبقا نامج ال

إ باإلضافة لية بال علمي قسم ل طبيعة للرسالة٦حسب معتمدة   .ساعات

درجة   ع صول ل العامة   الدكتوراهالقواعد

مادة

)16(  

يل ال  :شروط

ماده الواردة للشروط باإلضافة الدكتوراه لدرجة الطالب يل التا ط  :)٥(ش

منأن-ـ١ ا ف املع امعات ا إحدى من التخصص فرع املاجست درجة ع حاصالً يكون

امعات ل ع   .املجلس

ع-ـ٢ اصل ا الطالب يل قبول املختص القسم مجلس اح اق ع بناء لية ال ملجلس يجوز

التخصص فرع غ املاجست املقرر . درجة من عدد بنجاح إجتياز عد الدراسيةوذلك ات

ة ضرور القسم ا يرا وال املاجست أو وس الور الب مستوى عدد. التكميلية يتجاوز ال بحيث

ساسية للمقررات سابق متطلب تكون أال شرط مقررات عة أر عن التكميلية و املقررات

املقر  ذه للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز كشرطحالة رات

ساعات ضمن املقررات ذه لھ تحسب وال للرسالة يل ال أو يدية التم الدراسة للقيد

نامج   .ال

يل٣ ال ع لية ال مجلس و العليا الدراسات نة و املختص القسم مجلس موافقة    .ـ

الصادرة٤ املنظمة للقرارات وفقاً ية جن اللغة مستوي اجتياز الطالب ع مجلسـ من

امعة املاجست ا دراسة أثناء الطالب يجتازه لم    . ما

ة٥ يو ا املواد علوم الدكتواه درجة ع صول ل التقدم حالة  ـ

مطابقة) أ      يتم خرى د اواملعا ليات ال من املواد علوم ماجست ع ن اصل ا الطالب

إذا تكميلية ساعات ا واستكمال ليةاملنا ال ومجلس القسم مجلس موافقة عد مر لزم

عن يقل ال تقدير ع م حصول عد الدكتوراة لدرجة يل بال م ل السماح  (2.333(ثم

سنان) ب طب تخصصات من اخرى تخصصات ماجست ع ن اصل ا الطالب حالة

عدد الطالب اجتياز ط بتقديرال ) ١٢(ش تكميلية كمقررات عنساعة وتدرس) 2.333(يقل

مقررات دراسة بدء قبل وذلك تكميلية كمواد واحد درا فصل عن تقل ال مده

   . الدكتوراة

إجتياز-ـ٦ عدد عد بنجاح٢٤الطالب الدراسية املقررات من قل ع معتمدة ساعة

عن CGPA بتقدير يقل إض( 2.333ال مقررات يل ال الطالب ع وجب إعادةوإال أو افية

الدرجات تقدير متوسط ن لتحس املقررات عض خطة) دراسة يل ل بطلب الطالب يتقدم

الشامل متحان إجتيازه قبل وذلك للرسالة البح ح البح. املق ح املق خطة الطالب عرض و

مجلس ع وعرضھ للرسالة البح ح املق خطة يل ب التقدم قبل للقسم . القسمسيمنار
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جراءات إستكمال يتم للرسالة البح ح املق خطة ع القسم مجلس موافقة حالة و

ان ال موافقات ع صول ا عد العليا الدراسات مجلس ع عرضھ و شراف نة شكيل و

العليا الدراسات نة موافقة ألخذ خالقيات ان و    .الفرعية

شا ـ7 امتحان للطالب الداخلية Comprehensive Exam ملعقد الالئحة تحدده ملا طبقاً اً شفو

شرط التخصص مجال لية  : لل

 ·     للدرجات تراكمي ومتوسط بنجاح الدراسية املقررات الطالب يقل  CGPA اجتياز ال

للرسالة   2.333  عن البح ح املق خطة يل عد  .و

 تراك تقدير ع الطالب حصول حال للدرجاتو من  CGPA مي الطالب 2.333 أقل ع

الدرجات متوسط ن لتحس املقررات عض إعادة أو إضافية مقررات يل  .ال

 موضوعات يعاب اس ، وشموالً عمقاً الطالب قدرة قياس إ الشامل متحان دف

الطالب قدرة قياس إ دف و املساندة الفرعية والتخصصات الرئ التخصص

منا عليھ عرض ملا املناسبة لول ا اح واق تاج ست و والتحليل التأمل ع ية ملن

أعضاء أسئلة أراء باغلبية الً مؤ غ أو الً مؤ لإلمتحان ائية ال الطالب يجة ن وتكون

نة  .ال

 امعة ا مجلس يقرره ملا طبقاً الدكتوراه لدرجة الشامل متحان أداء آلية   .تطبق

للدرجاتعد- ـ٨   تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب يقل CGPA نجاح ال

نتائج 2.333عن عرض الطالب يقوم أن يجوز الرسالة موضوع من اء ن و الشامل متحان اجتياز و

الرسالة صالحية ر بتقر بالتقدم الرئ املشرف ا عد يقوم سيمينار صورة يئةموقعة رسالتھ من

يقوم ان عد الرسالة ع كم ا نة شكيل اح إلق القسم مجلس ع العرض طلب مع شراف

لية ال مجلس ا يحدد ال العلمية ات الدور احدى منھ اجزاء او البحث شر ب  .الطالب

بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء إختالف حالة رو تقر

العلمي تفصي القسم قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ إع ب س فيھ شرح

املناسب القرار وإتخاذ الة ا   . بدراسة

الدرجة-ـ٩ متطلبات وجميع العلمية رسالتھ مناقشة يجتاز الذي للطالب الدكتوراه درجة تمنح

م وموافقة القسم مجلس اح اق ع بناءً التقديروذلك يرصد وال لية ال اكمي جلس ال املعدل أو

الدكتوراه ادة ش بيان .للدرجات الطالب ا إجتاز ال املقررات تقديرات ترصد ولكن

الطالب   .Student Transcript تقديرات

مادة

)17(  

نامج لل الدراسية  :الساعات

يدرس أن يجب الدكتوراه درجة ع الطالب يحصل ي ليةساع٦ل بال تدرس ة اختيار كمقررات معتمدة ات

الدراسات نة تقره ما او امعات ل ع للمجلس خاضعة لية او ة سكندر جامعة ليات باحدى او

لية حسب بال و املرفقة داول ل طبقا نامج ال ملقررات املعتمدة الساعات با الطالب ستكمل ان ع

لية بال علمي قسم ل إب طبيعة و ٢٠ اإلضافة للرسالة معتمدة عامھ٦ساعة ة جبار للمقرارات ساعات

درجة ا عل الطالب حصول عدم حالھ و املاجست درجة ا درس وان سبق قد الطالب يكن لم ما

الدكتوراة درجة ع صول ل ة املطلو الساعات ضمن تدخل وال ا بدراس م يل   .املاجست
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سنان: طب لية ب العلمية قسام   

 

القسم  كود

Code 

Speciality الشعبة Department م القسم 

01 Prosthodontics الصناعية ستعاضة  Prosthodontics ستعاضة

 الصناعية

1 

02 Conservative 

Dentistry 

التحفظى   العالج

Conservative 

Dentistry 

التحفظى العالج

 لالسنان

 

2 

 

 Endodontics  ذور ا  عالج

Fixed 

Prosthodontics  

ية الس ستعاضة

تة  املث

03 Oral and 

Maxillofacial 

Surgery 

الوجھ و الفم جراحة

ن الفك   و

Oral and 

Maxillofacial 

Surgery 

و الفم جراحة

ن الفك و  الوجھ

3 

04 Oral Pathology الفم الفم Oral Pathology  باثولوجيا  4 باثولوجيا

05 Dental Anatomy 

and Oral Histology  

الوصفى ح شر ال

ستولوجيا–لالسنان و

سنان و  الفم

الفم  بيولوجيا

Oral Biology 

الفم  بيولوجيا

 

5 

06 Oral Medicine يص وال الفم  ,Oral Medicine طب

Periodontology, 

Diagnosis and 

Radiology 

الفم طب

اللثة وأمراض

يص ال وطرق

الفم  واشعة

6 

 Periodontology اللثةعالج  

Oral Radiology الفم  اشعة

07 Orthodontics سنان م سنان Orthodontics تقو م  7 تقو

08 Pediatric Dentistry طفال اسنان  Pediatric Dentistry  طب

and Dental Public 

Health 

اسنان طب

و طفال

العامة ة ال

 لألسنان

 

8 

Dental Public 

Health 

للفمال العامة ة

ي الوقا سنان  وطب

09 Dental 

Biomaterials 

لطب ة يو ا املواد

  سنان

Dental 

Biomaterials 

ة يو ا املواد

سنان  طب

 

9 

10 Maxillofacial and 

Plastic Surgery 

والفك الوجھ جراحة

  والتجميل

Maxillofacial and 

Plastic Surgery 

الوجھ جراحة

 والتجميلوالفك

10 
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سنان طب لية ب العلمية  الدرجات

والدكتوراه: املاجست  درجات

املعتمدة الساعات  عدد
Credit Hours 

نامج لل الكودي  الرقم
Code 

العلمي القسم
ا ل ع  التا

Department 
M.SC./Ph.D. 

 املاجست
 الدكتوراه

 

.م  
 

جستما دكتوراه  ماجست دكتوراه 

56 53 018 017 
ستعاضة
 الصناعية

Removable 
Prosthodontics  

ستعاضة
طب الصناعية

  سنان
1  

58 46 038 037 
الفم جراحة

ن والفك  والوجھ
Oral &maxillofacial  

Surgery  
الفم جراحة

ن والفك   والوجھ
2  

68 61 028 027 
التحفظي   العالج

 

Conservative 
Dentistry  

التحفظي العالج
  لألسنان

3  

66 58 028 027 
Fixed 

Prosthodontics  
ية الس ستعاضة

تة   املث
4  

65 54 028 027 Endodontics   ذور ا   5  عالج

الفم 047 048 46 60 الفم  Oral Pathology باثولوجيا   6  باثولوجيا

  7  ياالفمبيولوج  Oral Biology بيولوجياالفم 057 058 46 60

55 44 068 067 
 

الفم طب
اللثھ وامراض

وطرق
يص ال

شعھ  و

Oral Medicine  
الفم طب

يص   وال
8  

61 50 068 067 Periodontology  اللثة   10  عالج

54 45 068 067 
Diagnosis and 

Radiology  
الفم   11  أشعة

سنان 077 078 62 57 م سنان  Orthodontics تقو م   12  تقو

62 50 088 087 
اسنان طب

ة و طفال
وطب الفم

ي الوقا سنان  

Pediatric Dentistry 
and Dental Public 

Health  

أسنان طب
  طفال

13  

62 55 088 087 
Dental Public 

Health  
وطب الفم ة
ي الوقا   سنان

14  

59 44 098 097 
ة يو ا املواد
سنان  لطب

Dental Biomaterials  
ة يو ا املواد
سنان   لطب

15  

64 - 108 - 
الوجھ جراحة

والتجميل  والفك
Maxillofacial and 

Plastic Surgery  

الوجھ جراحة
والتجميل  والفك

فقط(   )دكتوراه
16  





Medical Research Institute 
012 

خ بتار معتمد د 2018مارس13املع  

تصال ووسائل دعنوان املع   :مع

يدى ال ة165: العنوان ر ا ق ضرة-طر ة-ا   سكندر

   4282331-4282373 (203)+: التليفون 

  + 4283543 (203): فاكسال

ى و لك   http://mri.alexu.edu.eg/index.php/ar: املوقع

ى و لك يد mri-dean@alexu.edu.eg                                  : ال 
  :مقدمة

د املع شاء إ خ   : تار

رقم بالقانون ة ور م ا س رئ   . 1957لسنة3قرار

ة:  الرؤ

الطبية" البحوث د مع الطبية" دف للعلوم اديمية أ قياسية" كمؤسسة حلول تقديم اديا ر دورا يتقلد أن

ل بدا امل الت ق طر عن ية ال الرعاية ل ملشا دمةعلمية يكية لي والرعاية والتعليم العلمي لبحث

ا حول وما مجتمعاتنا   ."احتياجات

  :الرسالة

خالل من املجتمع ماتھ مسا ن لتحس وده ج الطبية البحوث د مع  يكرس

ام - بداع ل  التعليممجال  و

ةوالتطبيق -  .العلمي لبحثامجال  النظر

ودة - ي ا ية الرعاية لمجا  العمل  التفا   .ال

دف   :ال

تواجھ-1 - ال ية ال باملشكالت طھ ور يكية لي و ساسية العلوم العلمي البحث ر تطو

 مجتمعنا

العلمية- 2 - واملستجدات العمل سوق متطلبات مع لتتوافق العليا الدراسات برامج ر   تطو

ال-3 - يئة وأعضاء ن للباحث يل والتأ ب التدر برامج متوف بقدرا لالرتقاء املعامل وأخصائ س تدر

ة ار وامل   العلمية

ة-4 - والتوعو ية ال دمات ا ق طر عن املح املجتمع خدمة ام   س

د-5 - باملع دارى از را   تطو

د-6 - املع ا يقدم ال دمات ا مستوى ن لتحس الذاتية املوارد  .تنمية
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مع دد ا للطالب القبول الطبيةقواعد البحوث   :د

مع الدليل ذا صدر وردت وال املعتمدة الساعات بنظام العليا للدراسات املوحدة العامة القواعد بع ت

الطبية البحوث د ملع املعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات الئحة ورد كما تية املواد نص تطبيق

  :و

  

وال  )5(مادة للقبول العامة   :يلالشروط

املجلس-1 من ا ف املع امعات ا إحدى من وس الور الب درجة ع اصل ا الطالب يقبل

برنامج ل ب القبول شروط أستو إذا العليا الدراسات امج ب للدراسة امعات ل   .ع

ملجموعة-2 انت أ سواء حدة ع علمى قسم ل ا يضع ال ختيار شروط الطالب ستو ان

ومجلسمن املختص القسم مجلس موافقة ع يحصل وان ا بذا تدرس حالة ل ل او الطالب

د   . املع

العليا-3 الدراسات إدارة ة املطلو والنماذج ندات املس الطالب ستو   .أن

يقم-4 لم وإذا الدراسية املقررات من مقرر أول يل خ تار من يبدأ الطالب يل خ تار

ب لھالطالب يل ال يل يلھ عد درا فصل أول مقررات   .يل

اديمي-5 املرشد من عتمده و مقررات يل نموذج مأل و املناسبة املقررات الطالب يختار

والبحوث العليا للدراسات د املع ووكيل القسم مجلس س   .ورئ

املقر -6 وحساب ضور با للطالب سمح ي ل أسا شرط يل لھال الدراسية   .رات

املقررة-7 املواعيد خالل الدراسية الرسوم سداد عد إال مقرر أي الً م الطالب عت   .ال

فص-8 من ي الثا سبوع اية قبل املقررات يل إجراءات اء بإ يقوم ال الذي الطالب

حضور  لھ يحق ال الصيفي الفصل من ول سبوع أو يع والر ف ر   .املحاضراتا

ع   صول ل العامة العلياالقواعد الدراسات   دبلومة

مادة

)12(  

يل ال   :شروط

الواردة للشروط باإلضافة العليا الدراسات دبلومات من أي لنيل الطالب يل ي ما ط ش

 ):5(املادة

امعات ا إحدى من التخصص وس الور الب درجة ع حاصالً يكون اا/ أن ف املع د ملعا

امعات ل ع املجلس   .من

درجة2 ع اصل ا الطالب يل قبول القسم مجلس توصية ع بناءً د املع ملجلس يجوز ـ

ال التكميلية الدراسية املقررات من عدداً بنجاح اجتيازه عد التخصص غ وس الور الب

املختص القسم مجلس ا يتجاوز . يحدد ال مقرراتبحيث عة أر عن التكميلية املقررات عدد

ساسية للمقررات سابق متطلباً تكون أال يق .شرط مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و

الدبلومة مقررات يل ل كشرط املقررات ذه للنجاح يلية تأ سنة لھ، الطالب تحسب وال

نامج ال ساعات ضمن املقررات   .ذه

مادة

)13(  

نامج: لل الدراسية  الساعات

الساعات -1 من عدد يجتاز و يدرس أن يجب التخصصية الدبلومة ع الطالب يحصل ي ل
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ا عدد   .ساعة30املعتمدة

الدبلومة ادة ش للدرجات اكمي ال واملعدل التقدير رصد   .و

دراس-2 إلستكمال يل ال لھ يحق ال نية امل الدبلومة ادة ش ع اصل ا لدرجةالطالب تھ

فيجوز التخصصية الدبلومة ادة ش ع اصل ا الطالب أما ، التخصص اديمي املاجست

مجلس موافقة عد وذلك التخصص ذات اديمي املاجست لدرجة دراستھ إستكمال لھ

للدرجة يل بال اصة ا الشروط يفاء وإس د املع مجلس وإعتماد املختص   .القسم

مادة

)14(  

املاجست درجة ع صول ل العامة   القواعد

يل ال   :شروط

ماده الواردة للشروط باإلضافة املاجست لدرجة الطالب يل ي ما ط   ):5(ش

ع1  جيد عام بتقدير التخصص فرع عادلھ ما أو وس الور الب درجة ع حاصالً يكون أن ـ

ال التقدير نقاط بمتوسط أو للدرجاتقل عنCGPAاكمى إحدى) (2.333اليقل من

امعات امعات/ ا ل ع املجلس من التخصص فرع ا ف املع د   .املعا

ع-2 اصل ا الطالب يل قبول املختص القسم مجلس اح اق ع بناء د املع ملجلس يجوز

ب اجتيازه عد وذلك التخصص فرع غ وس الور الب الدراسيةدرجة املقررات من عدداً نجاح

ة ضرور القسم ا يرا ال الدبلومة مستوى التكميلية. التكميلية املقررات عدد يتجاوز ال بحيث

عة أر عن ا اد ز حالة و ساسية للمقررات سابق متطلباً تكون أال شرط مقررات عة أر عن

ا ذه للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق املاجستمقررات مقررات يل ل كشرط ملقررات

نامج ال ساعات ضمن املقررات ذه لھ تحسب   .وال

املاجست3 لدرجة يل ال رغب و وس الور الب مقبول تقدير ع اصل ا الطالب ع ـ

بتقدير الدراسة مجال تخصصية دبلومة ع صول ا إما د املع لالئحة ع   2.333طبقاً

الطالبلق ع د باملع تخصصية دبلومة وجود عدم حالة او يحدد تكميلية مقررات اجتياز

تراكمي متوسط بتقدير القسم مجلس اح إق ع بناءاً د عنCGPAاملع يقل طبق 2.333ال و

املادة حكم التكميلية املقررات الالئحة2البند12حكم ذه   .من

عدد-4 الطالب اجتياز عنعد يقل ال بما الدراسية املقررات بنجاح12من معتمدة ساعة

عنCGPAبتقدير يقل البح2.333ال ح املق خطة يل ل بطلب يتقدم ان للطالب سمح

  .للرسالة

موضوع -6 يل ب التقدم قبل للقسم سيمينار للرسالة البح ح املق خطة الطالب عرض

ا مجلس ع وعرضھ للرسالة. لقسمالرسالة البح ح املق ع القسم مجلس موافقة حالة و

شراف نة شكيل و جراءات إستكمال   .يتم

امعة7 ا مجلس من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية جن اللغة مستوي اجتياز الطالب ع   .ـ

بمتوسط8 بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح عد للدرجاتـ يقلCGPAتراكمي ال

ا2.333عن م مشتق قل ع واحد بحث شر و الرسالة موضوع من اء ن شر(و لل قبولھ ) او

مصادر عددة املصنفة و املحكمة الدولية ات الدور احدي او الطبية البحوث د مع مجلة

ااو Scopusو ISI مثل قوائم املصنفة ات الدور قياتاحدي لل الدائمة ان احدل او
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يقوم سيمينار صورة رسالتھ نتائج عرض الطالب يقوم أن يجوز امال شرا الدولية املؤتمرات

طلب مع شراف يئة من موقعاً الرسالة صالحية ر بتقر بالتقدم الرئ املشرف ا عد

الر  ع كم ا نة شكيل اح إلق القسم مجلس ع  .سالةالعرض

ر تقر بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء إختالف حالة و

العلمي القسم قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ إع ب س فيھ شرح تفصي

املناسب القرار وإتخاذ الة ا   .بدراسة

يجت9   الذين للطالب املاجست درجة تمنح العلميةـ م رسال مناقشة عد و الدرجة متطلبات ازون

ادة ش للدرجات اكمي ال املعدل أو التقدير يرصد وال ، ن املحكم نة بواسطة ا وإجاز

الطالب تقديرات بيان الطالب ا اجتاز ال املقررات تقديرات ترصد ولكن  Studentsاملاجست

Transcript   

مادة

)15(  

الد نامجالساعات لل   :راسية

عدد بنجاح يجتاز و يدرس أن يجب املاجست درجة ع الطالب يحصل ي معتمدة38ل ساعة

إ30( باإلضافة دراسية مقررات معتمدة للرسالة8ساعة معتمدة   ).ساعات

درجة   ع صول ل العامة   الدكتوراهالقواعد

مادة

)18(  

ط لدرجةالتاش الطالب مادهكتوراهالديل الواردة للشروط   ):5(باإلضافة

درجة1  ع حاصالً يكون أن امعاتاملاجستـ ا إحدى من التخصص ا فرع ف نماملع

امعات ل ع   .املجلس

د-2 املع ملجلس عيجوز اصل ا الطالب يل قبول املختص القسم مجلس اح إق ع بناء

غ املاجست التخصصدرجة الدراسية. فرع املقررات من عدد إجتياز عد الدراسيةوذلك

ة ضرور القسم ا يرا وال املاجست أو الدبلوم مستوي عدد. التكميلية يتجاوز ال بحيث

و ساسية للمقررات سابق متطلب تكون أال شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقررات

م عة أر عن ا اد ز للقيدحالة كشرط املقررات ذه للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق قررات

نامج ال ساعات ضمن املقررات ذه لھ تحسب وال للرسالة يل ال أو يدية التم   .الدراسة

شامل -3 امتحان للطالب شرطComprehensive Examعقد التخصص مجال اً   :شفو

 الدراس املقررات الطالب للدرجاتاجتياز تراكمي ومتوسط بنجاح عن CGPAية يقل    2.333 ال

 للرسالة البح ح املق خطة يل عد   .و

للدرجات تراكمي تقدير ع الطالب حصول حال من CGPAو الطالب2.333أقل ع

الدرجات متوسط ن لتحس املقررات عض إعادة أو إضافية مقررات يل   .ال

 الشام متحان موضوعاتدف يعاب اس ، وشموالً عمقاً الطالب قدرة قياس إ ل

ع ية املن الطالب قدرة قياس إ دف و املساندة الفرعية والتخصصات الرئ التخصص

أسئلة من عليھ عرض ملا املناسبة لول ا اح واق تاج ست و والتحليل يجةالتأمل ن وتكون

الً  مؤ لإلمتحان ائية ال نةالطالب ال أعضاء أراء باغلبية الً مؤ غ  .أو

 امعة ا مجلس يقرره ملا طبقاً الدكتوراه لدرجة الشامل متحان أداء آلية   .تطبق

الدراسية-4 املقررات من عدد الطالب إجتياز عنعد يقل ال بنجاح12بما معتمدة ساعة
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عنCGPAبتقدير يقل بطل2.333ال يتقدم ان للطالب البحسمح ح املق خطة يل ل ب

الشامل.للرسالة متحان إجتيازه قبل سيمنار. وذلك البح ح املق خطة الطالب عرض و

القسم مجلس ع وعرضھ للرسالة البح ح املق خطة يل ب التقدم قبل حالة. للقسم و

إستكمال  يتم للرسالة البح ح املق خطة ع القسم مجلس نةموافقة شكيل و جراءات

  .شراف

امعة-5 ا مجلس من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية جن اللغة مستوي اجتياز الطالب ع

املاجست دراسة أثناء الطالب يجتازه لم   .ما

للدرجات-6 تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح يقلCGPAعد ال

ا2.333عن م مشتق قل ع واحد بحث شر و الرسالة موضوع من اء ن قبولھ(و او

شر عددة) لل املصنفة و املحكمة الدولية ات الدور احدي او الطبية البحوث د مع مجلة

مثل قياتاو Scopusو ISI مصادر لل الدائمة ان ال قوائم املصنفة ات الدور اواحدي

سيمينارا صورة رسالتھ نتائج عرض الطالب يقوم أن يجوز امال شرا الدولية املؤتمرات حد

طلب مع شراف يئة من موقعة الرسالة صالحية ر بتقر بالتقدم الرئ املشرف ا عد يقوم

الرسالة ع كم ا نة شكيل اح إلق القسم مجلس ع  .العرض

أعض أراء إختالف حالة رو تقر بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة اء

العلمي القسم قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ إع ب س فيھ شرح تفصي

املناسب القرار وإتخاذ الة ا   .بدراسة

م-7   وجميع العلمية رسالتھ مناقشة يجتاز الذي للطالب الدكتوراه درجة الدرجةتمنح تطلبات

اكمي ال املعدل أو التقدير يرصد وال د املع مجلس وموافقة القسم مجلس اح اق ع بناءً وذلك

الدكتوراه ادة ش بيان. للدرجات الطالب ا إجتاز ال املقررات تقديرات ترصد ولكن

الطالب   .Student Transcriptتقديرات

مادة

)19(  

نا لل الدراسية   :مجالساعات

عدد يجتاز و يدرس أن يجب الدكتوراه درجة ع الطالب يحصل ي معتمدة48ل 24(ساعة

إ باإلضافة دراسية مقررات معتمدة للرسالة24ساعة معتمدة   ).ساعة
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الطبية: البحوث د بمع العلمية قسام  

كود
 القسم
Code  

Specialization الشعبة/التخصص  Departement   سمالق   م 

1701 Biochemistry ھ يو ا ة Biochemistry الكيمياء يو ا   1 الكيمياء
1702 

 
Applied Medical 

Chemistry 
الطبية الكيمياء

 التطبيقية
Applied Medical 

Chemistry  
الطبيھ الكيمياء

 التطبيقيھ
2  

1703 Clinical Physiology الفسيولوجيا
يكيھ لي  

Human Physiology  فسيولوجيا
سان  

3  

1704 
 

Pharmacology and 
Experimental 
Therapeutics 

والعالج ن از قر
 التجر

Pharmacology and 
Experimental 
Therapeutics 

والعالج ن از فر
 التجر

 

4  

1705 Blood Banking and 
Blood Transfusion 

ونقلب الدم نك
 الدم

Haematology  الدم  أمراض
 

5  

Medical Doctor in 
Clinical 

Haematopathology 

طب الدم أمراض
اثولوجيا  و

1706 Diagnostic and 
Molecular 

Microbiology 

الدقيقة حياء
و ية ز ا

يصية   ال

 
Microbiology  

الدقيقة حياء  6  

Infection Control & 
Management 

العدوى افحة م
ا   وعالج

1707 Experimental and 
Clinical Parasitology 

لطفيلياتا
ية التجر

يكيھ لي   و

Parasitology الطفيليات 
 

7  

Applied and 
Molecular 

Parasitology 

الطفيليات
التطبيقيھ
يھ ز   وا

1708 
 

Diagnostic 
Immunology 

املناعة
يصية   ال

Immunology and 
Allergy  

املناعھ
ساسيھ  وا

8  

Allergy مراضأ
ساسية   ا

1709 Histochemistry and 
Cell Biology 

 

يولوجيا و كيمياء
ھ و اليا   ا

 

Histochemistry 
and Cell Biology  

يولوجيا و كيمياء
ھ و اليا  ا

9  

1710 Histopathology and 
Cytopathology 

لوى ا الفحص
ة و   للسوائل

Pathology   10  لباثولوجياا  

1711 Radiobiology 
 

شعاع شعاع  Radiation Sciences بيولوجيا  علوم
 

11  

1712 Medical Biophysics ةال يو ا ياء ف
  الطبية

Medical 
Biophysics  

ھ يو ا ياء الف
 الطبية

12  
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كود
 القسم
Code  

Specialization الشعبة/التخصص  Departement   سمالق   م 

 
1713 Human genetics سانية    الوراثة

Human Genetics  
سان يةالوراثة  13  

Molecular 
Epidemiology 

ھ يو ا ائيات الو
يھ ز   وا

1714 Experimental 
Surgery 

يةا التجر  Experimental and  راحة
Clinical Surgery  

راحة ا
ية التجر

يكية لي  و

14  

1715 Preventive Cardiology ى الوقا القلب  Experimental and طب
Clinical Inernal 

Medicine  

الباطنة أمراض
ية التجر

يكية لي  و

15  

1716 Pain Medicine لمطب  Anethesia  16 التخدير  
1717 Chemical Pathology لباثولوجياا

  الكيميائية
Chemical 
Pathology  

الباثولوجيا
 الكيميائية

17  

1718 Breast Imaging الط ر التصو
 للثدي

Radiodiagnosis شعة
يصية  ال

18  

1719   Cancer 
Management and 

Research  

وأبحاث عالج
 ورام

 

19  

1720 Biomedical Devices ة يو ا زة ج
  الطبية

Biomedical 
Engineering  

ة يو ا ندسة ال
 الطبية

 

20  

Biomedical Image 
Processing 

الصور ة معا
الطبية ة يو  ا

1721 Biomedical 
Informatics and 

Medical Statistics 
 

املعلوماتية
و الطبية ة يو ا

الط  حصاء
  

Biomedical 
Informatics and 

Medical Statistics 

املعلوماتية
و الطبية ة يو ا

الط  حصاء
 

21  

1722 Molecular 
Biomedicine 

البيولوجيا
الطبية ية ز  ا

Molecular 
Biomedicine  

وجياالبيول
الطبية ية ز  ا

 

22  
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الطبية البحوث د بمع العلمية والدرجات  الدبلومات

 أوالً :الدبلومات:

التخصصية:  الدبلومات

الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department 

Diploma  م  الدبلومة.  

30 17056 
الدم  أمراض

Haematology 

Blood Banking 

and Blood 

Transfusion  

الدم بنك

الدم   ونقل

  

1  

 املناعة 17086 30

Immunology and 

Allergy 

Diagnostic 

Immunology  

املناعة

يصية   ال

  

2  

30 17086 Allergy  
أمراض

ساسية  ا
3  

30 17156 

الباطنة  أمراض

Experimental 

and Clinical 

Inernal Medicine 

Preventive 

Cardiology  

القلب طب

ي   الوقا
4  

30 17166 
 التخدير

Anethesia 
Pain Medicine  

لم  طب

  
5  

30 17216 

ة يو ا املعلوماتية

حصاء الطبية و

 الط

Biomedical 

Informatics and 

Medical 

Statistics 

Biomedical 

Informatics and 

Medical 

Statistics  

املعلوماتية

يو  ةا

الطبية

حصاء و

 الط

  

6  

30 17006 - 
Health 

Governance  

وكمة ا

ية   ال
7  

30 17186 

شعة

يصية  ال

Radiodiagnosis 

Breast Imaging  

فحوص

  الثدي

  

8  

30 17126 

ة يو ا ياء الف

 الطبية

Medical 

Biophysics 

Medical 

Biophysics 

ياء الف

ة يو ا

 الطبية

  

9  
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املاجست د: ثانياً    :والدكتوراهرجات

الساعات عدد
 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم
نامج  لل
Code 

ع التا العلمي القسم
ا  ل

Department 
M.SC./Ph.D. 

 املاجست
 الدكتوراه

.م  
 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه
ة 17017 17018 38 48 يو ا  الكيمياء

Biochemistry 
Biochemistry  ة يو ا  الكيمياء

  
1  

الطبية 17027 17028 38 48  الكيمياء
Applied Medical 

Chemistry 

Applied Medical 
Chemistry  

الطبية الكيمياء
  التطبيقية

2  

سان 17037 17038 38 48  فسيولوجيا
Human Physiology 

Clinical Physiology  الفسيولوجيا
يكية   لي

3  

48 38 17048 17047  -- Pharmacology and 
Experimental 
Therapeutics  

والعالج ن از فر
  التجر

4  

الدقيقة 17067 17068 38 48 حياء  
Microbiology 

Diagnostic and 
Molecular 

Microbiology  

الدقيقة حياء
ية ز ا

يصية   وال

5  

- 38 - 17067 Infection Control 
& Management  

ال افحة عدويم
ا   وعالج

فقط(   )ماجست

6  

 الطفيليات 17077 17078 38 48
Parasitology 

Applied and 
Molecular 

Parasitology  

الطفيليات
التطبيقية
ية ز   وا

7  

 املناعة 17087 17088 38 48
Immunology and 

Allergy 

Immunology and 
Allergy  

املناعة
ساسية  وا

  

8  

يولوجياكيميا 17097 17098 38 48 و ء
اليا  ا

Histochemistry 
and Cell Biology 

Histochemistry 
and Cell Biology  

كيمياء
يولوجيا و

اليا ا
 ة

  

9  

 الباثولوجيا 17107 17108 38 48
Pathology 

Histopathology 
and Cytopathology  

الفحص
لوي ا
للسوائل

ة   و

10  

شع 17117 17118 38 48  اععلوم
Radiation Sciences 

Radiobiology  بيولوجيا
 شعاع

  

11  

الطبية 17127 17128 38 48 ياء  الف
Medical 

Biophysics 

Medical 
Biophysics  

ياء الف
الطبية ة يو   ا

12  
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الساعات عدد
 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم
نامج  لل
Code 

ع التا العلمي القسم
ا  ل

Department 
M.SC./Ph.D. 

 املاجست
 الدكتوراه

.م  
 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه
سانية 17137 17138 38 48  الوراثة

Human Genetics 
Human genetics  الوراثة

 سانية
  

13  

- 38 -  Molecular 
Epidemiology  

  

ائيات الو
ة يو ا
ية ز  ا

فقط(   )ماجست

14  

ية 17147 17148 38 48 التجر راحة  ا
Experimental and 

Clinical Surgery 

Experimental 
Surgery 

  

ية التجر راحة   15  ا

الباطنة 17167 17168 38 48  أمراض
Experimental and 

Clinical Inernal 
Medicine 

Pain Medicine 
  

لم  طب
  

16  

الباثولوجيا 17177 17178 38 48
 الكيميائية
Chemical 
Pathology 

Chemical 
Pathology 

  

الباثولوجيا
  الكيميائية

17  

ة 17207 - 38 - يو ا ندسة ال
 الطبية

Biomedical 
Engineering 

Biomedical 
Devices  

  

ة يو ا زة ج
  الطبية

فقط(   )ماجست

18  

- 38 - 17207 Biomedical Image 
Processing  

  

الصور ة معا
الطبية ة يو  ا

فقط(   )ماجست

19  

ة 17217 17218 38 48 يو ا املعلوماتية
حصاء الطبيةو

 الط
Biomedical 

Informatics and 
Medical Statistics 

Biomedical 
Informatics and 

Medical Statistics  

املعلوماتية
الطبيةا ة يو

حصاء و
 الط

  

20  

ية 1722 - 38 - ز ا البيولوجيا
 الطبية

Molecular 
Biomedicine 

Molecular 
Biomedicine  

  

 البيولوجيا
ية ز ا
 الطبية

فقط(   )ماجست

21  

الدم - 17058 - 48  أمراض
Haematology 

Medical Doctor 
in Clinical 

Haematopatho
logy  

اثولوجيا و طب
  الدمأمراض

فقط(   )دكتوراه

22  
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لية: ال مع تصال ووسائل  عنوان

يديالعنـــــــوان البيطـرى :ال الطـب ةادفينــ - ليـة سكندر البحيــرة-اجامعة  

يدي ال    22758ب.ص: الرقم

+2 045 2963526    :فاكــسالو التليفون  

ي و لك  www. vetmed.alexu.edu.eg:  املوقع

ى ليكتـــرو يــد vetm-dean@alexu.edu.eg :ال 
لية: ال شاء إ خ  تار

لية ب الدراسة امبدأت ا العام ة سكندر جامعة البيطري السيد1975/1976الطب قرار عد ذلك و م

رقم ة ور م ا س لية1974لسنة524رئ لل كمقر بإدفينا ي املل القصر تحدد قد و   . م

ة:  الرؤ

ا سالمة تضمن ال النظم و البحثية شطة و البيطري التعليم رائدة تكون أن لية ال التطمح و يوان

و ام ل مع م عمل تحكم ال القيم و نة امل لفنيات ن م متف ن ج خر بتقديم سان ة ع تنعكس

دولياً و اقليمياً و محلياً نة امل مجال بداع و التم نحو ادة الر و  .املسئولية

 

 الرسالة:

املنافسة ع وقادراً جيداً إعداداً معداً ج خر علياتقديم دراسات برامج وتوف البيطرى الطب مجاالت افة

فنية شارات إس متطوروتقدم علمى بحث م س و املتجددة املعارف ساب علىإك ن ج ر ا ساعد ة متم

تنميتھ ع ساعد و املجتمع   .تخدم

دف:  ال

املح-1 املتطلبات مع ليتوافق وس الور الب مرحلة برنامج بمواصفات يرتقاء طال دعم تقديم و قليمية و لية

ا ج بخر لية ال ط ر و املختلفة لية ال شطة أ للطالب فاعلھ مشاركة و   .متم

حماية-2 مع قليمية و القومية املتطلبات و امعة ا بخطة العلمي البحث و العليا الدراسات برامج ط ر

ة الفكر امللكية   .حقوق

كفا-3 و كفاية ع عالعمل يل س لل البيانات قواعد و املعلومات نظم ر تطو و املادية و ة شر ال املوارد ءة

القرارات .متخذي  

دولية-4 و اقليمية عالقات إقامة و متطلباتھ و املحيط باملجتمع لية ال ط ر  

البيطري  الطب لية ب دد ا للطالب القبول   :قواعد

الع للدراسات املوحدة العامة القواعد بع معت الدليل ذا صدر وردت وال املعتمدة الساعات بنظام ليا

البيطري الطب لية ل املعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات الئحة ورد كما تية املواد نص تطبيق

  :و
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مادة

)5(  

يل وال للقبول العامة   :الشروط

العــلو – 1 وس الور الب درجة ع اصل ا الطالب امعاتيقبل ا إحدى من ة البيطر الطبية م

شروط إستو إذا العليا الدراسات امج ب للدراسة امعات ل ع املجلس من ا ف املع

برنامج ل ب   . القبول

شروط– 2 الطالب ستو لأن ا يضع ال ملجموعةعلميقسمختيار انت أ سواء حدة ع

بذ تدرس حالة ل ل أو الطالب ومجلسمن املختص القسم مجلس موافقة ع يحصل وأن ا ا

لية   .ال

ة– 3 املطلو والنماذج ندات املس الطالب ستو العلياإدارةأن   .الدراسات

يقم-4 لم وإذا الدراسية املقررات من مقرر أول يل خ تار من يبدأ الطالب يل خ تار

درا فصل أول مقررات يل ب يلھالطالب لھعد يل ال   .يل

اديمي–5 املرشد من عتمده و مقررات يل نموذج مأل و املناسبة املقررات الطالب يختار

س والبحوثالقسممجلسورئ العليا للدراسات لية ال    .ووكيل

لھ-6 الدراسية املقررات وحساب ضور با للطالب سمح ي ل أسا شرط يل   .ال

املقررة -7 املواعيد خالل الدراسية الرسوم سداد عد إال مقرر أي الً م الطالب عت   .ال

ف-8 ر ا فص من ي الثا سبوع اية قبل يل ال إجراءات اء بإ يقوم ال الذي الطالب

املحاضرات حضور لھ يحق ال الصيفي الفصل من ول سبوع أو يع   .والر

ا   دبلوم العلياقواعد   لدراسات

مادة

)12(  

يل ال   : شروط

الواردة للشروط باإلضافة العليا الدراسات دبلومات من أي لنيل الطالب يل ط ش

  ):  5(املادة

امعات-1 ا إحدى من ة البيطر الطبية العلوم وس الور الب درجة ع حاصال يكون أن

امع ل ع املجلس من ا ف   . اتاملع

مادة

)13(  

نامج لل الدراسية   :الساعات

أن  -1 يجب الدبلومة ع الطالب يحصل ي التال ا بيا املعتمدة الساعات من عدد   :يدرس

العليا: أوالً الدراسات   ) :م(دبلوم

   21ع صول ل معتمدة نيةساعة امل التاالدبلومة ا                   :                           بيا

دبلوم15 لكــل املحددة ساسية الدراسية املقررات من معتمدة   ساعة

ة6 ختيار الدراسية املقررات من معتمدة القسم(ساعات خارج من املقررات أحد يكون ان  ) ع

العليا:    ثانياً الدراسات    ) :تخص(دبلوم

الدبلوم24 ع صول ل معتمدة التاةتخصصىالةساعة ا   :بيا

دبلوم18 -  لكــل املحددة ساسية الدراسية املقررات من معتمدة   ساعة

ة6- ختيار الدراسية املقررات من معتمدة خارج(ساعات من املقررات أحد يكون ان ع

  )        القسم

ادةو  ش للدرجات اكمى ال املعدل و التقدير   .الدبلومةيرصد
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لدرجة-2   دراستھ إلستكمال يل ال لھ يحق ال نية امل الدبلومة ادة ش ع اصل ا الطالب

التخصصية الدبلومة ادة ش ع اصل ا الطالب أما التخصص، اديمي ال(املاجست بتقدير

عن وذلك)  2.333يقل التخصص ذات اديمي املاجست لدرجة دراستھ إستكمال لھ فيجوز

يلعد بال اصة ا الشروط يفاء وإس لية ال مجلس وإعتماد املختص القسم مجلس موافقة

  .للدرجة

ل   العامة ةقواعد البيطر الطبية العلوم املاجست درجة ع   صول

مادة

)14(  

يل: ال  شروط

ماده الواردة للشروط باإلضافة املاجست لدرجة الطالب يل ي ما ط   ):5(ش

وس 1 الور الب درجة ع حاصالً يكون أن جيدـ عام بتقدير ة البيطر أوالعلوم قل ع

للدرجات اكمى ال التقدير نقاط عنCGPAبمتوسط امعات) (2.333اليقل ا إحدى من

امعات ل ع املجلس من ا ف   .املع

عع-2 اصل ا مقبولالطالب الور تقدير املاجستوسالب لدرجة يل ال رغب و

بتقدير الدراسة مجال تخصصية دبلومة ع صول ا إما لية ال لالئحة ع) (2.333طبقاً

الطالب ع لية بال تخصصية دبلومة وجود عدم حالة و تكميلية اجتيازقل مقررات

متوسط بتقدير القسم مجلس اح إق ع بناءاً لية ال ا عن  CGPAتراكميتحدد يقل ال

2.333) ( .  

سابق       متطلباً تكون أال شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقررات عدد يتجاوز ال بحيث

للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و ساسية للمقررات

نامج ال ساعات ضمن املقررات   .ذه

ا-3 اجتياز من9عددلطالبعد معتمدة الدراسيةساعات بنجاحاملقررات ة ختيار أو ساسية

عن   CGPA بتقدير يقل إعادة(  2.333ال أو إضافية مقررات يل ال الطالب ع وجب إال و

الدرجات تقدير متوسط ن لتحس املقررات عض خطة-) يل يل ل بطلب الطالب يتقدم

البح ح   .للرسالةاملق

موضوع -4 يل ب التقدم قبل للقسم سيمينار للرسالة البح ح املق خطة الطالب عرض

القسم مجلس ع وعرضھ للرسالة. الرسالة البح ح املق ع القسم مجلس موافقة حالة و

شراف نة شكيل و جراءات إستكمال   .يتم

الل-5 مستوي اجتياز الطالب امعةع ا مجلس من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية جن   .غة

للدرجات6   تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح عد يقلCGPAـ ال

صورة2.333عن رسالتھ نتائج عرض الطالب يقوم أن يجوز الرسالة موضوع من اء ن و

ا املشرف ا عد يقوم الرسالةسيمينار صالحية ر بتقر بالتقدم شرافموقعةلرئ يئة من

الرسالة ع كم ا نة شكيل اح إلق القسم مجلس ع العرض طلب   .مع

شر لل مقبوالً يكون أن أو الرسالة من مستخلص قل ع واحد لبحث شره ذلك سبق وأن

املتخصصة املجالت  .إحدي

أع أراء إختالف حالة رو تقر بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة ضاء
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العلمي القسم قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ إع ب س فيھ شرح تفصي

املناسب القرار وإتخاذ الة ا   .بدراسة

مناق7   عد و الدرجة متطلبات يجتازون الذين للطالب املاجست درجة تمنح العلميةـ م رسال شة

ادة ش للدرجات اكمي ال املعدل أو التقدير يرصد وال ، ن املحكم نة بواسطة ا وإجاز

الطالب تقديرات بيان الطالب ا اجتاز ال املقررات تقديرات ترصد ولكن  Studentsاملاجست

Transcript  .  

مادة

)15(  

نامج لل الدراسية   :الساعات

يحصل -1 ي يدرسالطالب ل أن يجب املاجست درجة التا33  ع ا بيا معتمدة   :ساعة

ساسيـــة15  - الدراسية املقررات من معتمدة   .ساعة

ة6  - ختيار الدراسية املقررات من معتمدة خارج( ساعات من املقررات أحد يكون ان ع

  )        القسم

حلقات3  - ملقرر معتمدة   .نقاشساعات

رسائل1  - كتابة و علمى بحث طرق ملقرر معتمدة  .ساعة

أسبوعيا( نظري ساعة   ) بواقع

معتمدة8 -    ) .للرسالة(ساعات

الفلسفة   دكتور ع صول ل العامة ة القواعد البيطر الطبية   العلوم

مادة

)18(  

يل ال   :شروط

الدكتوراه لدرجة الطالب يل التا ط مادهش الواردة للشروط   ): 5(باإلضافة

املاجست-1 درجة ع حاصالً يكون ةأن البيطر الطبية االعلوم ف املع امعات ا إحدى من

امعات ل ع املجلس   .من

لية-2 ال ملجلس ع يجوز اصل ا الطالب يل قبول املختص القسم مجلس اح اق ع بناء

املاجست  التخصصدرجة فرع الدراسية. غ املقررات من عدد بنجاح إجتياز عد وذلك

ة ضرور القسم ا يرا وال املاجست مستوى املقررات. التكميلية عدد يتجاوز ال بحيث

ساسية للمقررات سابق متطلب تكون أال شرط مقررات عة أر عن ا التكميلية اد ز حالة و

يق مقررات عة أر الدراسةعن للقيد كشرط املقررات ذه للنجاح يلية تأ سنة الطالب

نامج ال ساعات ضمن املقررات ذه لھ تحسب وال للرسالة يل ال أو يدية   .التم

شاملـ3 امتحان للطالب الداخليةComprehensive Examعقد الالئحة تحدده ملا طبقاً اً شفو

لية شرط لل التخصص   :مجال

 للدرجات تراكمي ومتوسط بنجاح الدراسية املقررات الطالب عن  CGPAاجتياز يقل  ال

2.333   

 للرسالة البح ح املق خطة يل عد   .و

للدرجات تراكمي تقدير ع الطالب حصول حال من CGPAو الطالب2.333أقل ع

ن لتحس املقررات عض إعادة أو إضافية مقررات يل الدرجاتال   .متوسط

 موضوعات يعاب اس ، وشموالً عمقاً الطالب قدرة قياس إ الشامل متحان دف
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ية املن الطالب قدرة قياس إ دف و املساندة الفرعية والتخصصات الرئ التخصص

أسئلة من عليھ عرض ملا املناسبة لول ا اح واق تاج ست و والتحليل التأمل وتكونع

نةن ال أعضاء أراء باغلبية الً مؤ غ أو الً مؤ لإلمتحان ائية ال الطالب  .يجة

 امعة ا مجلس يقرره ملا طبقاً الدكتوراه لدرجة الشامل متحان أداء آلية   .تطبق

الطالب-4 إجتياز من9عددعد معتمدة الدراسيةساعات ةاملقررات ختيار أو بنجاحساسية

عن       CGPAبتقدير يقل أو( 2.333ال إضافية مقررات يل ال الطالب ع وجب وإال

الدرجات تقدير متوسط ن لتحس املقررات عض دراسة يل) إعادة ل بطلب الطالب يتقدم

للرسالة البح ح املق قبلخطة الشاملوذلك متحان خطة. إجتيازه الطالب عرض و

لل سيمنار البح ح وعرضھاملق للرسالة البح ح املق خطة يل ب التقدم قبل قسم

القسم مجلس يتم. ع للرسالة البح ح املق خطة ع القسم مجلس موافقة حالة و

شراف نة شكيل و جراءات   .إستكمال

ا5 مجلس من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية جن اللغة مستوي اجتياز الطالب ع ماامعةـ

املاجست دراسة أثناء الطالب يجتازه   .لم

للدرجات-6 تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح يقلCGPAعد ال

صورة2.333عن رسالتھ نتائج عرض الطالب يقوم أن يجوز الرسالة موضوع من اء ن و

التقدمسيمينار الرسقبل صالحية ر عبتقر كم ا نة شكيل اح إلق القسم مجلس ع الة

 .الرسالة

ر تقر بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء إختالف حالة و

العلمي القسم قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ إع ب س فيھ شرح تفصي

القرار  وإتخاذ الة ا   .املناسببدراسة

مقبوالً يكون أو الدكتوراه رسالة من مستخلص قل ع واحد بحث شر ذلك سبق أن ع

املتخصصة املجالت إحدي شر   .لل

وذلك-7   الدرجة متطلبات وجميع العلمية رسالتھ مناقشة يجتاز الذي للطالب الدكتوراه درجة تمنح

ا مجلس وموافقة القسم مجلس اح اق ع ليةبناءً اكمي ل ال املعدل أو التقدير يرصد وال

الدكتوراه ادة ش تقديرات. للدرجات بيان الطالب ا إجتاز ال املقررات تقديرات ترصد ولكن

  .Student Transcriptالطالب

مادة

)19(  

نامج لل الدراسية   :الساعات

الدكتوراه درجة ع الطالب يحصل ي الطالبل يدرس أن ا 48يجب بيا معتمدة ساعة

  :التا

 15ساسية الدراسية املقررات من معتمدة   ساعة

 6ة ختيار الدراسية املقررات من معتمدة خارج(ساعات من املقررات أحد يكون أن ع

 )القسم

 3النقاش حلقات ملقرر معتمدة  ساعات

 24للرسالة معتمدة   ساعة
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البيطري : الطب لية ب العلمية قسام  

القس  مكود
Code  

Specialization الشعبة/التخصص  Departement م القسم  

01 
Anatomy and 
Embryology 

جنة وعلم ح شر  ال
Anatomy and 
Embryology 

وعلم ح شر ال
جنة  

1  

02 Histology and Cytology اليا وا ة  
Histology and 

Cytology 
ة
اليا  وا

2  

03 Animal Physiology يوان ا االفسيولوجي Physiology فسيولوجيا  3  

04 Pharmacology ة البيطر ة دو  Pharmacology 
ة دو

ة  البيطر
4  

05 Biochemistry ة يو ا  Biochemistry الكيمياء
الكيمياء
ة يو  ا

5  

06 

Genetics and Genetic 
Enginaring 

ندسة وال الوراثة
 الوراثية

Animal 
Husbandry 
and Animal 
and Wealth 

وتنمية الرعاية
وة ال

يوانية  ا
 

 
  
6  

Veterinary Economic 
and Farm Management 

و البيطري قتصاد
املزارع  إدارة

Animal and Poultry 
Behavior and 
Management 

و يوان ا سلوكيات
ا رعاي و  الدواجن

Poultry Breading and 
Production 

انتاج و ية تر
 الدواجن

 
Animal Preading  and 

Production 
ي حيوا انتاج و ية  تر

 

07 
Nutrition and Clinical 

Nutrition 

والتغذية التغذية
يكية لي  

 

Nutrition and 
Clinical 

Nutrition 

التغذية
والتغذية

يكية لي
ة  البيطر

7  

08 

Hygienic Control of 
Meat and Meat 

Products 

ع ية ال الرقابة
ا منتجا و وم  ال

Food Hygiene 

الرقابة
ع ية ال
غذية  

 

8  
Hygienic Control of 

Milk and Dairy 
Products 

ع ية ال الرقابة
ا منتجا و لبان  

09 

Microbiology ( 
Bacteriology and 

Mycology) 

يولوجيا امليكرو
يولوجياتخصص بك

ات  وفطر

Microbiology 
يولوجيا  امليكرو

 
9  

Microbiology ( 
Virology) 

(Microbiology 

يولوجيا امليكرو
ولوجيا الف  تخصص

Immunology) 
(Microbiology 

يولوجيا امليكرو
مناعة  تخصص
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القس  مكود
Code  

Specialization الشعبة/التخصص  Departement م القسم  

10 
Animal Hygiene يوان ا ة  Animal 

Hygiene and 
Zoonoses 

ي ا وانة
مراض و
كة  املش

10  
Zoonoses كة املش مراض  

11 Parasitology الطفيليات Parasitology 11 الطفيليات  

12 
Poultry Diseases الدواجن  أمراض

Poultry and 
Fish Diseases 

أمراض
الدواجن

سماك  و
12  

Fish Diseases سماك  أمراض

13 Theriogenology الوالدة 
Theriogenolog

y 
  13 الوالدة

14 Surgery راحة راحة Surgery ا   14 ا

15 
Infectious Diseases of 

Animal 
يوان ا أمراض

 املعدية
 

Animal 
Medicine 

يوان ا   15 طب
Internal Medicine الباطنة  أمراض

16 
Forensic Medicine and 

Toxicology 
الشر  الطب

Forensic 
Medicine and 

Toxicology 

الشر الطب
والسموم

جراءات و
ة  البيطر

16  

17 
Pathology الباثولوجيا 

pathology 17 الباثولوجيا  
Clinical Pathology 

الباثولوجيا
يكية لي  

البيطري  الطب لية ب العلمية والدرجات  الدبلومات

 أوالً :الدبلومات:

التخصصية: الدبلومات -1 

الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department 

Diploma  م  الدبلومة.  

24 DA180403 
ة البيطر ة دو  Clinical Veterinary  

Pharmacology  

ة البيطر ة دو

يكية لي  

1  

24 DA180504 ة يو ا يو   Biochemistry الكيمياء ا ةالكيمياء  2  

24 DA180610 

وتنمية الرعاية

السمكية وة  ال

Veterinary 

Economics and Farm 

Management  

البيطرى قتصاد

املزارع  وادارة

  

3  

24 DA180711 التغذية

والتغذية

يكية لي

ة  البيطر

Nutrition and 

Clinical Nutrition  

والتغذية التغذية

يكية   لي

4  
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الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department 

Diploma  م  الدبلومة.  

24 DA180812 يةالرق ال ابة

غذية  ع

Hygienic Quality of 

Food of Animal 

Origin  

ية ال الرقابة

ذات غذية ع

ى يوا ا صل  

5  

24 DA180913 يولوجيا يولوجيا  Microbiology امليكرو   6 امليكرو

 DA181219 الدواجن أمراض

سماك  و

Poultry Diseases  الدواجن   7 أمراض

24 DA181220 Fish Diseases  سماك   8 أمراض

24 DA181321 

 Theriogenology and الوالدة

Assisted 

Reproduction  

والوسائل الوالدة

لإلخصاب  املساعدة

9  

24 DA181422 راحة العامة  Veterinary Surgery ا راحة   10 ا

24 DA181523 يوان ا يوان  Animal Diseases طب ا   11  امراض

24 DA181624 

الشرال طب

والسموم

جراءات و

ة  البيطر

Veterinary Forensic 

Medicine & 

Toxicology and 

Veterinary Rules  

و الشر الطب

جراءات و السموم

ة   البيطر

12  

24 
DA181716  

  Laboratory Clinical  الباثولوجيا

Diagnosis  

معم ي

ي ي لي  إ

13  

24 DA181717  General Pathology  العامة   14  الباثولوجيا

امل: ثانياً    :والدكتوراهاجست درجات

املعتمدة الساعات  عدد
Credit Hours 

نامج لل الكودي  الرقم
Code 

العلمي القسم
ا ل ع  التا

Department 
M.SC./Ph.D. 

 املاجست
 الدكتوراه

 

.م  
 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه

48 33 Ph.D.180101 M180101 
وعلم ح شر ال

جنة  
Embryology and 

Anatomy  

وعلم ح شر ال
جنة  

  

1  

48 
33 Ph.D. 180202 M180202 

اليا وا ة  Histology and 
Cytology  

ة
اليا  وا

2  

48 
33 Ph.D. 180303 M180303 

 Animal الفسيولوجيا
Physiology  

فسيولوجيا
يوان   ا

3  

48 
33 Ph.D.180404 M180404 

ة البيطر ة دو  Veterinary  
Pharmacology  

ة دو
ة  البيطر

4  

48 
33 Ph.D.180505 M180505 

ة يو ا الكيمياء  Biochemistry الكيمياء
ة يو  ا

5  
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املعتمدة الساعات  عدد
Credit Hours 

نامج لل الكودي  الرقم
Code 

العلمي القسم
ا ل ع  التا

Department 
M.SC./Ph.D. 

 املاجست
 الدكتوراه

 

.م  
 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه
48 33 Ph.D.180606 M180606 

 
وتنمية الرعاية

السمكية وة  ال
 
 
 
 
 
 
 
 

Poultry Breeding 
and Production  

وإنتاج ية تر
لدواجنا  

  

6  

48 33 Ph.D.180607 M180607 
 

Fish Breeding 
and Production  

وإنتاج ية تر
  سماك

7  

48 33 Ph.D.180608 M180608 
 

Animal Breeding 
and Production  

بية ال
نتاج و
ي يوا  ا

  

8  

48 33 Ph.D.180609 M180609 
 

Genetics and 
Genetic 

Engineering  

الوراثة
ند سةوال

 الوراثية

9  

48 33 Ph.D.180610 M180610 
 

Animal and 
Poultry 

Behaviour and 
Management  

سلوكيات
يوان ا

والدواجن
ا  ورعاي

10  

48 

33 Ph.D.180611 M180611 

Veterinary 
Economics and 

Farm 
Management  

قتصاد
البيطري

املزارع   وإدارة

11  

48 

33 Ph.D.180712 M180712 

لتغذيةا
والتغذية

يكية لي
ة  البيطر

Nutrition and 
Clinical 

Nutrition  

التغذية
والتغذية

يكية لي  

12  

48 

33 Ph.D.180813 M180813 

ية ال الرقابة
غذية  ع

  

Meat Hygiene  الرقابة
ع ية ال
وم ال

ا  ومنتجا

13  

48 

33 Ph.D.180814 M180814 

Milk Hygiene  ابةالرق
ع ية ال
لبان

ا  ومنتجا

14  

48 
33 Ph.D.180915 M180915 

يولوجيا  ) Microbiology امليكرو
Bacteriology and 

Mycology)  

يولوجيا بك
ات   وفطر

15  

48 
33 Ph.D.180916 M180916 

 Microbiology ( 
Virology)  

ولوجيا   16 الف

48 33 Ph.D.180917 M180917 Immunology  17 مناعة  

48 
33 Ph.D.181018 M181018 

يوان ا ة
مراض و
كة  املش

Animal Hygiene  ة
يوان  ا

18  

48 33 Ph.D.181019 M181019 Zoonoses  مراض 19  
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املعتمدة الساعات  عدد
Credit Hours 

نامج لل الكودي  الرقم
Code 

العلمي القسم
ا ل ع  التا

Department 
M.SC./Ph.D. 

 املاجست
 الدكتوراه

 

.م  
 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه
كة  املش

48 33 Ph.D.181121 M181121 الطفيليات Parasitology  20 الطفيليات  

48 33 
Ph.D.181222 

M181222 
 

الدواجن أمراض
سماكو   

Poultry Diseaes  أمراض
  الدواجن

21  

48 
33 Ph.D.181223 M181223 

Fish Diseases  أمراض
سماك  

  

22  

48 
33 Ph.D.181324 M181324 

 الوالدة  Theriogenology الوالدة
  

23  

48 
33 Ph.D.181425 M181425 

راحة راحة  Surgery ا  ا
  

24  

48 
33 Ph.D.181526 M181526 

يوان ا  Animal طب
Infectious 

Disease  

أمراض
يوان ا
  املعدية

25  

48 
33 Ph.D.181527 M181527 

Animal 
Medicine  

مراض
 الباطنة

26  

48 

33 
Ph.D.181628 

 
M181628 

الشر الطب
والسموم

جراءات و
ة  البيطر

Veterinary 
Forensic 

Medicine and 
Toxicology and 

Veterinary Rules 
  

الطب
الشر

والسموم
جراءات و

ة  البيطر
  

27  

48 33 Ph.D.181720 M181720  
 الباثولوجيا

 

Pathology  28 الباثولوجيا  

48 
33 Ph.D.181729 M181729 

Clinical 
Pathology)  

الباثولوجيا
يكية لي  

29  
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  :مقدمة

د املع شاء إ خ   : تار

الدراس مركز ة سكندر جامعة شأت عامأ والبحوث العليا نامج1972ات وال سكو اليو يئة مع اك باالش

التخصصات مختلف من ن الباحث يع و العليا الدراسات مدرسة تدعيم دف ، املتحدة لألمم ى نما

العلمى التقدم ع ينعكس بما م ار وأف م بحو ر لتطو البعض م عض مع ار نص و التفاعل ع لفيات وا

املستفيضة.  للدراسات يجة ن رؤى التخصصات–وقد متداخلة العليا للدراسات مجاالت استحداث –ضرورة

والبحوث العليا الدراسات مجال دوليا ا عل املتعارف العلمية للمعاي   .طبقا

والبحوث العليا الدراسات د مع شاء إ   :تطور

رقم ة ور م ا س رئ صدرقرار تنظيم1983لسنة239وقد لقانون التنفيذية الالئحة ام أح عض بتعديل

رقم امعات القرار1972لسنة49ا تضمن و والبحوث" ، العليا الدراسات د مع شاء قسمى" إ شمل بحيث

العليا الدراسات مركز يكون بأن امعات ل ع املجلس قرار صدور ذلك وتبع املواد وعلوم ية البي الدراسات

وح رقموالبحوث الوزارى القرار صدر ثم ، د للمع عة تا خاص ع طا ذات ن1987لسنة279دة قسم شاء بإ

املعلومات وتكنولوجيا ة يو ا التكنولوجيا علوم قسمى ما والبحوث العليا الدراسات د بمع  .جديدين

ة   :الرؤ

وإق قومياً اً مم رائداً داً مع والبحوث العليا الدراسات د مع يكون عملأن و ، دولياً ومعتمداً وعاملياً ليمياً

باملستوى للعمل جيھ خر ل تؤ والبحوث العليا للدراسات برامج تقديم العاملية ودة ا معاي حسب بفاعلية

التعليم. الدو قطاعات إ ديثة ا والتقنيات العلوم فروع افة لعبور علمياً جسراً د املع يكون أن ع العمل

وال ومنوالبحث املتقدمة العلمية املجتمعات مع الشراكة خالل من املجتمع بخدمة قوم و نتاج، و صناعة

العاملى التقدم يواكب متطور أداء   .خالل

 :  الرسالة

املتباينة الدراسات ع عتمد حثية و عليمية منظومة ضمن حديثة مجاالت العليا الدراسات برامج تقديم

تحقق ال علميةواملتداخلة كوادر د باملع والبحثية الدراسية امج ال ل وتؤ القومية، والسياسات داف

الكفاءة من عالية درجة ع ديثة ا التقنيات من ومتمكنة ة ومتم تقديم. مبدعھ ع قادرة رائدة بحوث إجراء

مج العلمية شارات س وتقديم نتاج، وقطاعات الصناعة ل ملشا مبتكرة رتقاءحلول و متخصصة االت

املستمر ب والتدر التعليم خالل من الكوادر تلك ارات   .بم
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دف  :  ال

التخصصات مختلف من الباحثون يلتقى حيث واملتداخلة ية البي التخصصات ن تكو ع د املع فلسفة قامت

ل فيطرح شعب م موضوع ة تھ–ملعا زاو املش–من حل ع ساعد ومنا ار امالً أف مت اً جذر حالً             لة

مع التعاون و واملجتمع ئة الب تخدم ال امة ال املجاالت بحاث أجراء سية الرئ د املع داف أ ومن

تطبيقى دف لتحقيق الزرا والقطاع الصناعة ومع ا وخارج امعة با والتعليمية البحثية و، املؤسسات و

ا  من بحاث نتائج بحاثخروج تلك من املرجوة الفائدة لتحقيق املجتمع ا   .املعم

حلقة عون أر من يقرب ما اً سنو فيقام ب والتدر التعليم مجال مستمرة دراسات تقديم إ د املع دف كما

املجتمع، دراسية م ال املوضوعات املتخصصون جانب و ون املصر ساتذة ا ف س بالتدر البحيقوم

املجاالت ش والتجارى نتا و   .والصنا

مجال تقع ال املوضوعات والعلمية الصناعية للمؤسسات شارات س تقديم ا د املع دف وأيضاً

الطبيعية للموارد الرشيد ستخدام و ئة الب ع فاظ ا ع مركزاً بھ س التدر يئة أعضاء ة وخ تخصص

و  املوارداملختلفة تلك دار ا ا تؤدى أن يمكن ال شطة و املمارسات وقوع دون يلولة ا، ا لكو وذلك

املواد تكنولوجيا ع ومركزاً القادمة جيال حقوق من وحقاً التنمية لعمليات أساسياً مخزوناً ل دف. ش و

مدينة  ساسية ة ا بيوت من تاً ب يصبح ان أيضاً د ةاملع  سكندر

والبحوث العليا الدراسات د بمع دد ا للطالب القبول   :قواعد

مع الدليل ذا صدر وردت وال املعتمدة الساعات بنظام العليا للدراسات املوحدة العامة القواعد بع ت

الدراسا د بمع املعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات الئحة ورد كما تية املواد نص العلياتطبيق ت

و   :والبحوث

يل  )5(مادة وال للقبول العامة   :الشروط

وس الور الب درجة ع اصل ا الطالب ا/ يقبل ف املع امعات ا إحدى من س سا الل

ل ب القبول شروط أستو إذا العليا الدراسات امج ب للدراسة امعات ل ع املجلس من

  .برنامج

الطالب2 ستو ان انتـ أ سواء حدة ع علمى قسم ل ا يضع ال ختيار شروط

القسم مجلس موافقة ع يحصل وان ا بذا تدرس حالة ل ل او الطالب من ملجموعة

د املع ومجلس   . املختص

العليا3 الدراسات إدارة ة املطلو والنماذج ندات املس الطالب ستو أن   .ـ

يبد4 الطالب يل خ تار يقمـ لم وإذا الدراسية املقررات من مقرر أول يل خ تار من أ

لھ يل ال يل يلھ عد درا فصل أول مقررات يل ب   .الطالب

املرشد5 من عتمده و مقررات يل نموذج مأل و املناسبة املقررات الطالب يختار ـ

للدراساتاديمي د املع ووكيل القسم مجلس س والبحوثورئ   .العليا

لھ6 الدراسية املقررات وحساب ضور با للطالب سمح ي ل أسا شرط يل ال   .ـ

املقررة7 املواعيد خالل الدراسية الرسوم سداد عد إال مقرر أي الً م الطالب عت ال   .ـ

سبو -8   اية قبل املقررات يل إجراءات اء بإ يقوم ال الذي فصالطالب من ي الثا ع

املحاضرات حضور لھ يحق ال الصيفي الفصل من ول سبوع أو يع والر ف ر   .ا
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العليا   الدراسات دبلومة ع صول ل العامة   القواعد

مادة

)12(  

يل ال   :شروط

الواردة للشروط باإلضافة العليا الدراسات دبلومات من أي لنيل الطالب يل ي ما ط ش

 ):5(املادة

وس-1 الور الب درجة ع حاصالً يكون امعات/ أن ا إحدى من س سا ا/ الل ف املع د املعا

امعات ل ع املجلس   .من

درجة2 ع اصل ا الطالب يل قبول القسم مجلس توصية ع بناءً د املع ملجلس يجوز ـ

وس الور اج/ الب عد التخصص غ س سا الدراسيةالل املقررات من عدداً بنجاح تيازه

وس الور الب مستوي املختص القسم مجلس ا يحدد ال س/التكميلية سا ال. الل بحيث

للمقررات سابق متطلباً تكون أال شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقررات عدد يتجاوز

الطالب .ساسية يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة ذهو للنجاح يلية تأ سنة

الدبلومة مقررات يل ل كشرط نامج، املقررات ال ساعات ضمن املقررات ذه لھ تحسب   .وال

مادة

)13(  

نامج لل الدراسية   :الساعات

التا -1 ا بيا املعتمدة الساعات من عدد يدرس أن يجب الدبلومة ع الطالب يحصل ي  :ل

 21ال ع صول ل معتمدة نيةساعة امل   .دبلومة

 21التخصصية الدبلومة ع صول ل معتمدة   .ساعة

الدبلومة ادة ش للدرجات اكمي ال واملعدل التقدير رصد   . و

لدرجة -2 دراستھ الستكمال يل ال لھ يحق ال نية امل الدبلومة ادة ش ع اصل ا الطالب

ع اصل ا الطالب أما ، التخصص اديمي فيجوزاملاجست التخصصية الدبلومة ادة ش

مجلس موافقة عد وذلك التخصص ذات اديمي املاجست لدرجة دراستھ استكمال لھ

للدرجة يل بال اصة ا الشروط يفاء واس د املع مجلس واعتماد املختص   .القسم

املاجست   درجة ع صول ل العامة   القواعد

مادة

)14(  

يل ال   :شروط

ط مادهش الواردة للشروط باإلضافة املاجست لدرجة الطالب يل ي   ):5(ما

وس1  الور الب درجة ع حاصالً يكون أن عام/ ـ بتقدير التخصص فرع عادلھ ما أو س سا الل

للدرجات اكمي ال التقدير نقاط بمتوسط أو قل ع عنCGPAجيد يقل من) (2.333ال

ا ا امعات/ معاتإحدى ل ع املجلس من التخصص فرع ا ف املع د   .املعا

ع-2 اصل ا الطالب يل قبول املختص القسم مجلس اح اق ع بناء د املع ملجلس يجوز

وس الور الب املقررات/ درجة من عدداً بنجاح اجتيازه عد وذلك التخصص فرع غ س سا الل

التكميلي وسالدراسية الور الب مستوى ة/ة ضرور القسم ا يرا ال الدبلومة أو س سا . الل

سابق متطلباً تكون أال شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقررات عدد يتجاوز ال بحيث

للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و ساسية للمقررات

ل كشرط املقررات ساعاتذه ضمن املقررات ذه لھ تحسب وال املاجست مقررات يل

نامج   .ال
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وس3 الور الب مقبول تقدير ع اصل ا الطالب ع لدرجة/ ـ يل ال رغب و س سا الل

مجلس اح اق ع بناءاً د املع ا يحدد تكميلية مقررات اجتياز د املع لالئحة طبقاً املاجست

م بتقدير تراكميالقسم عنCGPAتوسط يقل حكم 2.333ال التكميلية املقررات حكم طبق و

الالئحة2البند12املادة ذه   .من

بتقدير-4 بنجاح الدراسية املقررات الطالب اجتياز عنCGPAعد يقل ع(  2.333ال وجب إال و

لت املقررات عض يل إعادة أو إضافية مقررات يل ال تقديرالطالب متوسط ن حس

الطالب- ) الدرجات يتقدم أن جوز و للرسالة البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب يتقدم

اجتيازه عد للرسالة البح ح املق خطة يل ل معتمدة9بطلب بنجاح) لماجستل( ساعات

عن CGPA بتقدير يقل   .   2.333ال

البح -5 ح املق خطة الطالب موضوععرض يل ب التقدم قبل للقسم سيمينار للرسالة

القسم مجلس ع وعرضھ للرسالة. الرسالة البح ح املق ع القسم مجلس موافقة حالة و

شراف نة شكيل و جراءات استكمال   .يتم

من6 الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية جن اللغة مستوي اجتياز الطالب ع امعةـ ا   .مجلس

العلمية-7 الكتابة مقرري اجتيازي الطالب ع ط البحث)  scientific   writing( ش ( وطرق

Research methodology  (معتمدة ساعات بدون تحسب أن حسابzero creditع

للدرجات اكمي ال تقديCGPAاملتوسط ع صول وا املقررات ذه النجاح ط ش يقلو ال ر

للماجست) C)2  عن دراستھ خالل املقررات ذه دراسة للطالب جوز و مقرر ل   ل

للدرجات8  تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح عد يقلCGPAـ ال

صورة2.333عن رسالتھ نتائج عرض الطالب يقوم أن يجوز الرسالة موضوع من اء ن و

يئةسي من موقعاً الرسالة صالحية ر بتقر بالتقدم الرئ املشرف ا عد يقوم مينار

الرسالة ع كم ا نة شكيل اح الق القسم مجلس ع العرض طلب مع  .شراف

ر تقر بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء اختالف حالة و

فيھ شرح العلميتفصي القسم قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ اع ب س

املناسب القرار واتخاذ الة ا   .بدراسة

العلمية9 م رسال مناقشة عد و الدرجة متطلبات يجتازون الذين للطالب املاجست درجة تمنح ـ

ال املعدل أو التقدير يرصد وال ، ن املحكم نة بواسطة ا ادةوإجاز ش للدرجات اكمي

الطالب تقديرات بيان الطالب ا اجتاز ال املقررات تقديرات ترصد ولكن  Studentsاملاجست

Transcript   

مادة

)15(  

نامج لل الدراسية   :الساعات

يدرس أن يجب املاجست درجة ع الطالب يحصل ي دراسية24ل مقررات معتمدة ساعة

عدد إ للرسالة8منباإلضافة معتمدة   .ساعات

الدكتوراه   درجة ع صول ل العامة   القواعد

مادة

)18(  

يل ال   :شروط

ماده الواردة للشروط باإلضافة الدكتوراه لدرجة الطالب يل التا ط   ): 5(ش
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ا-1 ف املع امعات ا إحدى من التخصص فرع املاجست درجة ع حاصالً يكون منأن

امعات ل ع   .املجلس

ع-2   اصل ا الطالب يل قبول املختص القسم مجلس اح اق ع بناء د املع ملجلس يجوز

التخصص فرع غ املاجست الدراسية. درجة املقررات من عدد بنجاح إجتياز عد وذلك

وال املاجست أو الدبلوم أو وس الور الب مستوى ةالتكميلية ضرور القسم ا ال. يرا بحيث

للمقررات سابق متطلب تكون أال شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقررات عدد يتجاوز

املقررات ساسية ذه للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و

ت وال للرسالة يل ال أو يدية التم الدراسة للقيد ضمنكشرط املقررات ذه لھ حسب

نامج ال   . ساعات

شاملـ3   امتحان للطالب شرطComprehensive Examعقد التخصص مجال اً   :شفو

 للدرجات تراكمي ومتوسط بنجاح الدراسية املقررات الطالب عن CGPAاجتياز يقل  ال

2.333   

 للرسالة البح ح املق خطة يل عد   .و

حصو  حال للدرجاتو تراكمي تقدير ع الطالب من CGPAل الطالب2.333أقل ع

الدرجات متوسط ن لتحس املقررات عض إعادة أو إضافية مقررات يل   .ال

 موضوعات يعاب اس ، وشموالً عمقاً الطالب قدرة قياس إ الشامل متحان دف

د و املساندة الفرعية والتخصصات الرئ يةالتخصص املن الطالب قدرة قياس إ ف

أسئلة من عليھ عرض ملا املناسبة لول ا اح واق تاج ست و والتحليل التأمل وتكونع

نة ال أعضاء أراء بأغلبية الً مؤ غ أو الً مؤ لالمتحان ائية ال الطالب يجة  .ن

  يقرر ملا طبقاً الدكتوراه لدرجة الشامل متحان أداء آلية امعةتطبق ا مجلس   .ه

بتقدير-4   بنجاح الدراسية املقررات الطالب اجتياز عنCGPAعد يقل ع( 2.333ال وجب   وإال

تقدير متوسط ن لتحس املقررات عض دراسة إعادة أو إضافية مقررات يل ال الطالب

للرسالة)  الدرجات البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب جوز. يتقدم يتقدمو أن

عدد اجتيازه عد للرسالة البح ح املق خطة يل ل بطلب معتمدة9الطالب ساعات

بتقدير عنCGPAبنجاح يقل الشامل2.333ال متحان اجتيازه قبل   . وذلك

البح ح املق خطة يل ب التقدم قبل للقسم سيمنار البح ح املق خطة الطالب عرض   و

وع القسمللرسالة مجلس ع البح. رضھ ح املق خطة ع القسم مجلس موافقة حالة   و

شراف نة شكيل و جراءات استكمال يتم   .للرسالة

امعة5   ا مجلس من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية نجل اللغة مستوي اجتياز الطالب ع  ـ

املاجس دراسة أثناء الطالب يجتازه لم   .تما

العلمية-6    الكتابة مقرري يدرس لم الذى الطالب ع ط وطرق)  scientific   writing( ش

أن)  Research methodology( البحث ع املقررات ذه اجتياز فعليھ املاجست مرحلة

معتمدة ساعات بدون للدرجاتzero credit تحسب اكمي ال املتوسط  CGPAحساب

ش عنو يقل ال تقدير ع صول وا املقررات ذه النجاح جوز) C  )2.000ط و مقرر ل ل
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للدكتورة دراستھ خالل املقررات ذه دراسة   للطالب

للدرجات-7   تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح يقلCGPAعد ال

أ2.333عن يجوز الرسالة موضوع من اء ن صورةو رسالتھ نتائج عرض الطالب يقوم ن

يئة من موقعة الرسالة صالحية ر بتقر بالتقدم الرئ املشرف ا عد يقوم سيمينار

الرسالة ع كم ا نة شكيل اح الق القسم مجلس ع العرض طلب مع  .شراف

املشر  يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء اختالف حالة رو تقر بكتابة املوافق غ ف

العلمي القسم قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ اع ب س فيھ شرح تفصي

املناسب القرار واتخاذ الة ا   .بدراسة

الدرجة-8   متطلبات وجميع العلمية رسالتھ مناقشة يجتاز الذي للطالب الدكتوراه درجة تمنح

م اح اق ع بناءً اكميوذلك ال املعدل أو التقدير يرصد وال د املع مجلس وموافقة القسم جلس

الدكتوراه ادة ش بيان. للدرجات الطالب ا اجتاز ال املقررات تقديرات ترصد ولكن

الطالب   .Student Transcriptتقديرات

مادة

)19(  

نامج لل الدراسية   :الساعات

الدكتوراه درجة ع الطالب يحصل ي يدرسل أن دراسية18يجب مقررات معتمدة ساعة

عدد إ للرسالة24باإلضافة معتمدة   .ساعة

والبحوث: العليا الدراسات د بمع العلمية قسام  

القسم  كود
Code  

Specialization  الشعبة/التخصص  Departement  م القسم  

01 Biological Science البيولوجية  Environmental العلوم
Studies 

الدراسات
ية  البي

 

1  

01 Technological 
Science 

التكنولوجية  العلوم

01 Managerial and 
Economical 

Sciences 

ة دار العلوم
قتصادية  و

01 Physical Science يائية الف  العلوم
01 Biology البيولوجية 
01 Health Care  ية  ال
01 Climatic Change 

and Sustainable 
Development 

والتنمية املناخ غ
  املستدامة

01 Environment and 
Energy  

والطاقة ئة  الب
  

02   Materials Science املواد  علوم
 

2  

03   Biotechnology التكنولوجيا
ة يو  ا

3  

04   Information 
Technology 

تكنولوجيا
 معلومات

4  
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والبحوث العليا الدراسات د بمع العلمية والدرجات  الدبلومات

 أوالً :الدبلومات:

نية -1 امل  :الدبلومات

الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department  

Diploma  م  الدبلومة.  

ية 1401600 21 البي  Energy الدراسات

Conservation   

ا يةالدراسات لبي

الطاقة ترشيد   مجال

1  

امل: ثانياً    :اجستدرجات

عدد
الساعات
 املعتمدة
Credit 
Hours 

الرقم
الكودي
نامج  لل
Code 

العلمي القسم
ا ل ع  التا

Department 
M.SC  

 املاجست
  

  .م

الدراسات 1401700 32
ية  البي

Environmental Studies 
- Physical Science  

ي البي العلوم–ةالدراسات شعبة
يائية   الف

1  

1401700  Environmental Studies 
- Biological Science  

ية البي العلوم-الدراسات شعبة
  البيولوجية

2  

32 1401700   Environmental Studies 
- Technological Science  

ية البي العلوم-الدراسات شعبة
  التكنولوجية

3  

1401700  Environmental Studies 
- Health Care  

ية البي العلوم-الدراسات شعبة
ية   ال

4  

1401700 Environmental Studies 
- Managerial and 

Economical Sciences  

ية البي ة–الدراسات دار العلوم شعبة
قتصادية   و

5  

التكنولوجيا 1403700 32
ة يو  ا

Biotechnology  ة يو ا  التكنولوجيا
  

6  

تكنولوجيا 1404700 32
 املعلومات

  Information 
Technology  

معلومات   7  تكنولوجيا
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: املاجست لدرجات واملتخصصة ديدة ا امج  ال

عدد
الساعات
 املعتمدة
Credit 
Hours 

الرقم
الكودي
نامج  لل
Code 

العلمي القسم
ا ل ع  التا

Department 
M.SC  

 املاجست
  

  .م

32 1401700  Climatic Change and 
Sustainable 

Development  

املستدامة والتنمية املناخ   1  غ

1401700 Environment and 
Energy  

والطاقة ئة   2    الب

32 1401700 - Green Technologies ول املسار
التكنولوجيا

ضراء   ا
الثنائية املاجست

ادة ور ار بت
البي   عمال

Master (Double 
Degree) in 

Green 
Innovation & 

Entrepreneurs
hip Program  

3  

 1401700  
 
 

الدراسات
ية  البي

Green Innovation 
Management & 

Entrepreneurship 

ي الثا   املسار
خضر ار بت إدارة

عمال ادة   ور
1401700  Sustainable Cities الثالث   املسار

املست   دامةاملدن
1401700 Sustainable 

Communities  
ع الرا   املسار
املجتمعات

 املستدامة
32 1402700  

املواد  علوم
 Materials for 

development and 
Innovation of Product 

Master 

منتج ار وابت ر لتطو   4 املواد

 Technology and 
Materials for 

Renewable Energy” 
Master  

املتجددةتقنيا الطاقة ومواد   5  ت

  :الدكتوراهدرجات: ثالثاً 

الساعات عدد
 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم
نامج  لل
Code 

ع التا العلمي القسم
ا  ل

Department  

Ph.D.  الدكتوراه 
  

  .م

الدراسات 1401800 42 قسم
ية  البي

Environmental 
Studies  

الدراسات
ية   البي

1  

املوادق 1402800 42 علوم سم  Material Science  املواد   2  علوم

التكنولوجيا 1403800 42 قسم
ة يو  ا

Biotechnology  التكنولوجيا
ة يو   ا

3  

تكنولوجيا 1404800 42 قسم
 املعلومات

Information 
Technology  

تكنولوجيا
  معلومات

4  



Faculty of Tourism and Hotels 
015 

برقم معتمدة لية خ176ال 2018مارس13بتار  
لية: ال مع تصال ووسائل  عنوان

يدى ال والفنادق: العنوان السياحة ة- لية سكندر   جامعة

يدي ال ص: الرقم ة مشرفة- 386ب.سكندر مصطفى الدكتور طة-شارع زار  

  )+203( 4878401 - 4872963-4843123: التليفون 

  )+203( 4878401: فاكسال

ى و لك      www.tourism.alexu.edu.eg:املوقع

ي و لك يد Tour-dean@alexu.edu.eg :ال 
 مقدمة:

: لية ال شاء إ خ  تار

1983عام  

: ة  الرؤ

والفنادق السياحة لية والتم–س العلمية ادة الز ا ة سكندر عجامعة السيا التعليم مجال

والدو املح ن   املستو

 الرسالة:

والفنادق السياحة لية م قليمى–تل و املح العمل سوق تخدم كوادر يل وتأ بإعداد ة سكندر جامعة

علمى حث و منظورة عليمية برامج من تقدمھ ما خالل من السيا رشاد و والفند السيا متماملجال

السياحة بصناعة وض وال املجتمع وتنمية خدمة م س   .بما

: اتيجية س داف  

والبحثية-1 التعليمية للعملية النموذجية ئة الب توف  

ودة-2 ا معاي بتطبيق ام ل  

لية-3 ال لطالب التنافسية القدرة ادة ز  

التدر -4 يئة أعضاء لقدرات املستمرة مالتنمية ومعاون س  

املجتمع-5 تنمية ثماره واس ودعمھ العلمى اليحث ر تطو  

ئة-6 الب وتنمية املجتمع دمة الشراكة عالقات ر تطو  

والفنادق السياحة لية ب دد ا للطالب القبول   :قواعد

صدر وردت وال املعتمدة الساعات بنظام العليا للدراسات املوحدة العامة القواعد بع معت الدليل ذا

والفنادق السياحة لية ل املعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات الئحة ورد كما تية املواد نص تطبيق

  :و
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مادة

)5(  

يل وال للقبول العامة   :الشروط

وس-1 الور الب درجة ع اصل ا الطالب من/ يقبل ا ف املع امعات ا إحدى من س سا الل

برنامجاملجلس ل ب القبول شروط أستو إذا العليا الدراسات امج ب للدراسة امعات ل   .ع

من2 ملجموعة انت أ سواء حدة ع علمى قسم ل ا يضع ال ختيار شروط الطالب ستو ان ـ

لية ال ومجلس املختص القسم مجلس موافقة ع يحصل وان ا بذا تدرس حالة ل ل او   .الطالب

العليا3 الدراسات إدارة ة املطلو والنماذج ندات املس الطالب ستو أن   .ـ

الطالب4 يقم لم وإذا الدراسية املقررات من مقرر أول يل خ تار من يبدأ الطالب يل خ تار ـ

لھ يل ال يل يلھ عد درا فصل أول مقررات يل   .ب

امل5 املقررات الطالب يختار اديميـ املرشد من عتمده و مقررات يل نموذج مأل و ناسبة

والبحوث العليا للدراسات لية ال ووكيل القسم مجلس س   .ورئ

لھ6 الدراسية املقررات وحساب ضور با للطالب سمح ي ل أسا شرط يل ال   .ـ

الدرا7 الرسوم سداد عد إال مقرر أي الً م الطالب عت ال املقررةـ املواعيد خالل   .سية

فص-8 من ي الثا سبوع اية قبل املقررات يل إجراءات اء بإ يقوم ال الذي الطالب

املحاضرات حضور لھ يحق ال الصيفي الفصل من ول سبوع أو يع والر ف ر   .ا

نية   امل العليا الدراسات دبلومة ع صول ا   قواعد

مادة

)12(  

ا يلشروط   :ل

دبلومات من أى لنيل الطالب يل ي ما ط نيةش امل العليا للشروطالدراسات باإلضافة

املادة  ): 5(الواردة

وس-1 الور الب درجة ع حاصالً يكون امعات/ أن ا إحدى من س سا من/ الل ا ف املع د املعا

امعات ل ع   .املجلس

لية2 ال ملجلس يجوز درجةـ ع اصل ا الطالب يل قبول القسم مجلس توصية ع بناءً

وس الور الدراسية/ الب املقررات من عدداً بنجاح اجتيازه عد التخصص غ س سا الل

وس الور الب مستوي املختص القسم مجلس ا يحدد ال عدد. التكميلية يتجاوز ال بحيث

مقرر  عة أر عن التكميلية ساسيةاملقررات للمقررات سابق متطلباً تكون أال شرط حالة. ات و

يل ل كشرط املقررات ذه للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز

نامج ال ساعات ضمن املقررات ذه لھ تحسب وال نية امل الدبلومة   .مقررات

مادة

)13(  

نامج لل الدراسية   :الساعات

يح-1 ي يدرسل أن يجب نية امل الدبلومة ع الطالب ي24صل كما موزعة معتمدة   :ساعة

و20 ة جبار للمقررات معتمدة ة4ساعة ختيار للمقررات معتمدة   .ساعات

نية امل الدبلومة ادة ش للدرجات اكمي ال واملعدل التقدير رصد   . و

نية-2 امل الدبلومة ادة ش ع اصل ا لدرجةالطالب دراستھ إلستكمال يل ال لھ يحق ال

التخصص ذات اديمي   .املاجست
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املاجست   درجة ع صول ل العامة   القواعد

مادة

)14(  

يل ال   :شروط

ماده الواردة للشروط باإلضافة املاجست لدرجة الطالب يل ي ما ط   ):5(ش

درجة1 ع حاصالً يكون أن التخصصـ فرع عادلھ ما أو والفنادق السياحة وس الور ب

للدرجات اكمى ال التقدير نقاط بمتوسط أو قل ع جيد عام عنCGPAبتقدير ) (2.333اليقل

امعات ا إحدى امعات/ من ل ع املجلس من التخصص فرع ا ف املع د   .املعا

م-2 تقدير ع اصل ا الطالب املاجستع لدرجة يل ال رغب و وس الور الب قبول

بتقدير القسم مجلس اح إق ع بناءاً لية ال ا تحدد تكميلية مقررات اجتياز لية ال لالئحة طبقاً

تراكمي عنCGPAمتوسط يقل املادة2.333ال حكم التكميلية املقررات حكم طبق 2البند12و

الالئحة ذه   .من

بتقديرعد-3 بنجاح الدراسية املقررات الطالب عنCGPAاجتياز يقل ع(  2.333ال وجب وإال

تقدير متوسط ن لتحس املقررات عض يل إعادة أو إضافية مقررات يل ال الطالب

للرسالة-) الدرجات البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب   .يتقدم

ا -4 ح املق خطة الطالب موضوععرض يل ب التقدم قبل للقسم سيمينار للرسالة لبح

القسم مجلس ع وعرضھ للرسالة. الرسالة البح ح املق ع القسم مجلس موافقة حالة و

شراف نة شكيل و جراءات إستكمال   .يتم

الصادر 5 املنظمة للقرارات وفقاً ية جن اللغة مستوي اجتياز الطالب ع امعةـ ا مجلس من   .ة

للدرجات6 تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح عد يقلCGPAـ ال

صورة2.333عن رسالتھ نتائج عرض الطالب يقوم أن يجوز الرسالة موضوع من اء ن و

موقعة الرسالة صالحية ر بتقر بالتقدم الرئ املشرف ا عد قوم شرافسيمينار يئة من

الرسالة ع كم ا نة شكيل اح إلق القسم مجلس ع العرض طلب  .مع

ر تقر بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء إختالف حالة و

العلمي القسم قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ إع ب س فيھ شرح تفصي

املناسببد القرار وإتخاذ الة ا   .راسة

العلمية7 م رسال مناقشة عد و الدرجة متطلبات يجتازون الذين للطالب املاجست درجة تمنح ـ

ادة ش للدرجات اكمي ال املعدل أو التقدير يرصد وال ، ن املحكم نة بواسطة ا وإجاز

اجتا ال املقررات تقديرات ترصد ولكن الطالباملاجست تقديرات بيان الطالب ا  Studentsز

Transcript   

مادة

)15(  

نامج لل الدراسية   :الساعات

يدرس أن يجب املاجست درجة ع الطالب يحصل ي دراسية30ل مقررات معتمدة ساعة

إ ع8باإلضافة صول ل جمالية الساعات عدد تكون بحيث للرسالة معتمدة ساعات

معتمدة38الدرجة   .ساعة

الفلسفة   دكتوراه ع صول ل العامة   القواعد

يلمادة ال   :شروط
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ماده  )18( الواردة للشروط باإلضافة الفلسفة دكتوراه لدرجة الطالب يل التا ط   ): 5(ش

من-1 ا ف املع امعات ا إحدى من التخصص فرع املاجست درجة ع حاصالً يكون أن

امعاتا ل ع   .ملجلس

شاملـ2 امتحان للطالب الداخليةComprehensive Examعقد الالئحة تحدده ملا طبقاً اً شفو

شرط التخصص مجال لية   :لل

 للدرجات تراكمي ومتوسط بنجاح الدراسية املقررات الطالب عن CGPAاجتياز يقل  2.333 ال

 ل البح ح املق خطة يل عد   .لرسالةو

للدرجات تراكمي تقدير ع الطالب حصول حال من CGPAو الطالب2.333أقل ع

الدرجات متوسط ن لتحس املقررات عض إعادة أو إضافية مقررات يل   .ال

 موضوعات يعاب اس ، وشموالً عمقاً الطالب قدرة قياس إ الشامل متحان دف

الف والتخصصات الرئ يةالتخصص املن الطالب قدرة قياس إ دف و املساندة رعية

أسئلة من عليھ عرض ملا املناسبة لول ا اح واق تاج ست و والتحليل التأمل  ع

امعة ا مجلس يقرره ملا طبقاً الدكتوراه لدرجة الشامل متحان أداء آلية   .تطبق

بتقدي-3 بنجاح الدراسية املقررات الطالب إجتياز عنCGPAرعد يقل ع( 2.333ال وجب وإال

تقدير متوسط ن لتحس املقررات عض دراسة إعادة أو إضافية مقررات يل ال الطالب

للرسالة) الدرجات البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب خطة. يتقدم الطالب عرض و

ا ح املق خطة يل ب التقدم قبل للقسم سيمنار البح ح عاملق وعرضھ للرسالة لبح

القسم إستكمال. مجلس يتم للرسالة البح ح املق خطة ع القسم مجلس موافقة حالة و

شراف نة شكيل و   .جراءات

امعة4 ا مجلس من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية جن اللغة مستوي اجتياز الطالب ع ـ

د أثناء الطالب يجتازه لم املاجستما   .راسة

للدرجات5 تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح عد يقلCGPAـ ال

صورة2.333عن رسالتھ نتائج عرض الطالب يقوم أن يجوز الرسالة موضوع من اء ن و

موقعة الرسالة صالحية ر بتقر بالتقدم الرئ املشرف ا عد قوم معسيمينار شراف يئة من

الرسالة ع كم ا نة شكيل اح إلق القسم مجلس ع العرض  .طلب

بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء إختالف حالة رو تقر

العلمي القسم قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ إع ب س فيھ شرح تفصي

املناسببدرا القرار وإتخاذ الة ا   .سة

متطلبات-6 وجميع العلمية رسالتھ مناقشة يجتاز الذي للطالب الفلسفة دكتوراه درجة تمنح

املعدل التقديرأو يرصد وال لية ال مجلس وموافقة القسم مجلس اح اق ع بناءً وذلك الدرجة

الدكتوراه ادة ش للدرجات اكمي تقديرا. ال ترصد بيانولكن الطالب ا إجتاز ال املقررات ت

الطالب   .Student Transcriptتقديرات

مادة

)19(  

نامج لل الدراسية   :الساعات

يدرس أن يجب الفلسفة دكتوراه درجة ع الطالب يحصل ي دراسية24ل مقررات معتمدة ساعة
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عدد إ الساعات24باإلضافة عدد تكون بحيث للرسالة معتمدة عساعة صول ل جمالية

معتمدة48الدرجة   .ساعة

والفنادق: السياحة لية ب العلمية قسام  

القسم   م    القسم  Code Departement كود

01   Tourism Studies  سياحيةالالدراسات  1  

02     Hotels Studies           الفندقية   2 الدراسات

03 Tourism Guiding   ياالس رشاد  3  

  

والفنادق السياحة لية ب العلمية والدرجات  الدبلومات

أوالً :الدبلومات:  

نية:  الدبلومات امل

الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department  

Diploma  م  الدبلومة.  

السيا 600 30 رشاد  Tourism 

Guiding  

  1  السيا رشاد 

  

امل: ثانياً    :والدكتوراهاجستدرجات

املعتمدة الساعات  عدد

Credit Hours 
الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department  

M.SC./Ph.D.  الدكاملاجست

 توراه

 

.م  

 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه
الدراسات 700 800 38 48

 السياحية

Tourism  

Studies  

الدراسات

  السياحية

  

1  

الفندقية 700 800 38 48  Hotels الدراسات

Studies  

الدراسات

  الفندقية

  

2  

السيا 700 800 38 48 رشاد  Tourism 

Guiding  

رشاد

  السيا

  

3  

  

  

  





Faculty of Fine Arts 
016 

لية: ال مع تصال ووسائل  عنوان

يدي ال ة 108:  العنوان سكندر جليم، عارف، السالم عبد   شارع

يدي ال    21411 : الرقم

   002035833798: تليفون ال

  002035823885: فاكسال

ي و لك   www.fineartalex.net – www.alexu.edu.eg   :املوقع

ي و لك يد dean@finea.alexu.edu.eg: ال 
 مقدمة:

لية:  ال شاء إ خ  تار

رة1908عام -1 بالقا العليا ميلة ا للفنون مدرسة أول ت ش  .أ

الدكتور1957عام -2 ستاذ السيد املرحوم ا ومؤسس ة باإلسكندر ميلة ا الفنون لية ت ش أحمد/ أ

لية لل عميد وأول النحت، فن رواد أحد  .عثمان،

الطال 1962عام -3 من دفعھ أول ج تخر الفنونتم أقسام تخصصات وس الور الب ع م حصول عد ب

ميلة ا الفنون لية  .ل

العمارة1964عام -4 وس الور الب ع م حصول عد الطالب من دفعھ أول ج تخر  .تم

ميلة1975عام -5 ا الفنون لية ا إل وضمت حلوان جامعة ت ش  .أ

رقم1989عام -6 ة ور م ا س رئ السيد قرار جامعة1989سنة361صدر ا ميلة ا الفنون لية بضم

ة  .سكندر

ة:  الرؤ

ع قادرة ة شر كوادر ار بناء عةاإبت السر التكنولوجية والتطورات العصر متطلبات مع بتفعيلوالتعامل

البحث مجاالت التم ٳ يصل ج خر أجل من ودة ا سإلواالعلمينظم وال شكي وال الف مبداع

اعتماد ع صول ل ئة الب وتنمية املجتمع خدمة   .بفاعلية

 الرسالة:

للمجتمع  والتعليمي العلمي باملستوى رتقاء ام مؤسسةواملعتمدس أي عن والتم بداع و ار بت ع

 .اخرى 

خالل   :من

احت- لتلبيھ التنافسية القدرة ذات تخصصيھ عليمية برامج واستحداث ر املجتمعتطو ياجات

العمل   .وسوق

يتم- مبدع ج بخر املجتمع امبأمداد ت وفكر وتطبيقية تصميميھ نيھ ذ ارات وم قدرات

و مجاالت شكيالعمارة ال والو والثقافة الفنون شر مة للمسا املختلفة شكيلية ال الفنون

العام بالذوق رتقاء و   . املجتمع

اتإقامة- املجتمعمعشرا يمؤسسات مةاملد للمسا وعامليا محليا والثقافة الفن ومراكز

ا حضار املجتمع وتنمية الفكر ر تطو   .الفعالة
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دف:  ال

ما ع قادرة ة سكندر جامعة ميلة ا الفنون لية فإن اكمة ا والقيم والرسالة ة الرؤ تحليل من

 :ي

العمار  -1 املتخصصة الكوادر ج وتخر والتخطيطبناء املختلفةة شكيلية ال خاللوالفنون من

املختلفة ا امج ب مس ا لية ال اقسام املطبوعة-الديكور-العمارة(تخصصات -التصميمات

ر التخصص) النحت-التصو الدقيقة ية البي امج ال وكذلك املتخصصة اصة ا امج ال وكذلك

بما العليا والدراسات وس الور الب معمرحلة ناسب التعليمي اتيجية إس ر لتطو الدولة خطة

العمل لسوق والدولية قليمية و املحلية حتياجات ملواكبة العلمي والبحث   . العا

دمة -2 املتعددة املجاالت ة واملعمار الفنية شكيلية ال البحوث لدعم ن ل مؤ ن باحث إعداد

التنمية  خطط

يمل -3 الذي املبدع الفنان وذلكإعداد العصر حقائق مع النابض بدا والو املتجددة ة الرؤ ك

املختلفة عاده أ ل الش والفنية(بإيداع ة والعملية) املعمار مالية ا للوظائف وتحقيقھ

باستمرار املتطورة داء وطرق اساليب ع السيطرة خالل من  .املتجددة

البي -4 التصميم مجال املبتكر املصمم املختلفةإعداد املجاالت البصري تصال تخطيط(و

ي العمرا والتصميم ضري، املدن ا التصميم مشكالت وأيضا املعماري اث وال ية البي العمارة

واملعماري  الدقيق الف ميم وال ارجية وا الداخلية والفراغات ات ان)  ل ستطيع بحيث

املتط واملجتمع سان احتياجات والثقافيةيواكب ية والبي ة والتجار قتصادية املجاالت ورة

دائية و ة واملعمار الفنية ارات امل ساب واك املخيلة ر وتحر املعرفة توف خالل من يتحقق وذلك

والعمل الصورة إبداع حقول واملتعمقة املتخصصة واملقررات يم املفا خالل من ة الضرور

املختلفة واملجاالت العملية  الف باملمارسة املرتبط املعر باألساس سم ت وال التصميم

اديمية و دائية ارات امل ساب اك ع ليا عتمد الذي ب  .والتجر

شكيلية -5 وال الفنية القيم مراعاة و ار باالبت تتم مختلفة وفنية ة معمار مشروعات تصميم

مالية  .وا

ال -6 مجاالت ن املتخصص بتإعداد والفنون والديكور تتطلبعمارة وال املختلفة ا خصصا

ة و ال ع ا وتأث الثقا والتنوع بالتباين ملام و بداعية و ة ار امل التنمية امج ب ملام

ة  .املعمار

يدرك -7 ح بداعية العملية ة الفكر التوعية ز عز و اري بت و العلمي يال ا دور تفعيل

اصالطالب ا الف ھ ومدروسةبناءاًأسلو سليمة فنية واسس قواعد  .ع

وال -8 املناسبة التكنولوجية الوسائل استخدام ع ب التدر مع املتخصصة نية امل ارات امل اتقان

املختلفة تخصصھ مجاالت واملعماري الف لألبداع ممارستھ م  .سا

وا -9 ارى وامل والعلمي الف املستوى ميمرفع وال والفنون والديكور العمارة مجاالت ن للعامل مل

املتخصصة ية التدر الدورات من العديد عقد خالل  .من

تم -10 ذلك ولتحقيق لية بال املختلفة التخصص مجاالت والدراسات البحوث إجراء ع العمل

العظيمة والتقاليد اث ال بإحياء لية صيلةال او املصري اث سالميلل و والقبطي لقديم

ي سا اث ال خرى الثقافات ملعطيات املتباينة الدراسة إعداد ع ث وا والفنون العمارة
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مع لية لل اديمي شاط ال ن ب ابط ال لتحقيق املة املت املتخصصة امج ال وجود ذلك تطلب و

و  والعاملية املحلية امعات وا اديميات باملشاركةبرامج املجاالت ذه التقدم ع ذلك عتمد

ب والتدر شاف ك و ب التجر ع نفتاح والدوليةو املحلية تفاقيات  .وعقد

احتياجات -11 لتلبية التنافسية ع قدرة ذات حديثة عليمية برامج واستحداث ر تطو ع العمل

العمل وسوق والدواملجتمع  .املح

شا -12 ا ع خاللالعمل من املجتمع وتنمية العمل سوق احتياجات لتلبية جديدة تخصصات ء

جامعة ليات مع ا امل بت التخصصات من العديد توفر وال اصة ا اديمية امج ال

قليمي و املح املستوى ع وذلك املختلفة التخصصات ذات خرى امعات وا ة سكندر

 .والدو

ا -13 تبادل ع والثقافيةالعمل والعلمية التعليمية واملؤسسات يئات ال مع واملعلومات ات

والدولية ية والعر ة  .املصر

ام -14 س و املختلفة التخصص مجاالت ة واملعمار الفنية شارات س تقديم ع العمل

املجتمع دمة لية ال عمل مجاالت واملمارسات الفكر وتحديث ر الفتطو لتقليل نوذلك ب جوة

العمل سوق قيقة ا واملمارسة  .التعليم

يئات -15 وال ات والشر ع املصا م عمل فرص ادة لز وعمليا علميا الطالب يل تأ ع العمل

العمل سوق ملواكبة املختلفة  .واملؤسسات

ميلة -16 ا الفنون مجاالت العمل وورش والندوات اديمية بالبحوث القيام ع العمل

ا املتخصصةوالعلوم العلمية املحافل اك باالش ا وتطبيقا الدقيق ميم وال ة واملعمار ية  .لبي

ميلة ا الفنون لية ب دد ا للطالب القبول   :قواعد

مع الدليل ذا صدر وردت وال املعتمدة الساعات بنظام العليا للدراسات املوحدة العامة القواعد بع ت

كم تية املواد نص ميلةتطبيق ا الفنون لية ل املعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات الئحة ورد ا

  :و

يل  )5(مادة وال للقبول العامة   :الشروط

وس-1 الور الب درجة ع اصل ا الطالب ف/ يقبل املع امعات ا إحدى من س سا الل

العلي الدراسات امج ب للدراسة امعات ل ع املجلس من القبولا شروط أستو إذا ا

برنامج ل   .ب

انت2 أ سواء حدة ع علمى قسم ل ا يضع ال ختيار شروط الطالب ستو ان ـ

القسم مجلس موافقة ع يحصل وان ا بذا تدرس حالة ل ل او الطالب من ملجموعة

لية ال ومجلس   . املختص

املطل3 والنماذج ندات املس الطالب ستو أن العلياـ الدراسات إدارة ة املوجوده(و

ة سكندر امعة املوحد   ).بالدليل

يقم4 لم وإذا الدراسية املقررات من مقرر أول يل خ تار من يبدأ الطالب يل خ تار ـ

لھ يل ال يل يلھ عد درا فصل أول مقررات يل ب   .الطالب

امل5 املقررات الطالب يختار املرشدـ من عتمده و مقررات يل نموذج مأل و ناسبة

والبحوثاديمي العليا للدراسات لية ال ووكيل القسم مجلس س   .ورئ
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لھ6 الدراسية املقررات وحساب ضور با للطالب سمح ي ل أسا شرط يل ال   .ـ

الدراس7 الرسوم سداد عد إال مقرر أي الً م الطالب عت ال املواعيدـ خالل ية

  .املقررة

فص-8 من ي الثا سبوع اية قبل املقررات يل إجراءات اء بإ يقوم ال الذي الطالب

املحاضرات حضور لھ يحق ال الصيفي الفصل من ول سبوع أو يع والر ف ر   .ا
  

العليا   الدراسات دبلومة ع صول ا   قواعد

يل  )12(مادة ال   :شروط

للشروط باإلضافة العليا الدراسات دبلومات من أي لنيل الطالب يل ي ما ط ش

املادة  ):5(الواردة

وس-1 الور الب درجة ع حاصالً يكون امعات/ أن ا إحدى من س سا ف/ الل املع د املعا

امعات ل ع املجلس من   .ا

م2   توصية ع بناءً لية ال ملجلس يجوز عـ اصل ا الطالب يل قبول القسم جلس

وس الور الب املقررات/ درجة من عدداً بنجاح اجتيازه عد التخصص غ س سا الل

وس الور الب مستوي املختص القسم مجلس ا يحدد ال التكميلية ال. الدراسية بحيث

م تكون أال شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقررات عدد للمقرراتيتجاوز سابق تطلباً

ذه .ساسية للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و

الدبلومة مقررات يل ل كشرط ساعات، املقررات ضمن املقررات ذه لھ تحسب وال

نامج   .ال

نامج  )13(مادة لل الدراسية   :الساعات

يج-1 الدبلومة ع الطالب يحصل ي التال ا بيا املعتمدة الساعات من عدد يدرس أن  :ب

 24نية امل الدبلومة ع صول ل اق كحد معتمدة   .ساعة

 30التخصصية الدبلومة ع صول ل أق كحد معتمدة   .ساعة

الدبلومة ادة ش للدرجات اكمي ال واملعدل التقدير رصد   .و

امل-2 الدبلومة ادة ش ع اصل ا لدرجةالطالب دراستھ إلستكمال يل ال لھ يحق ال نية

التخصصية الدبلومة ادة ش ع اصل ا الطالب أما ، التخصص اديمي املاجست

موافقة عد وذلك التخصص ذات اديمي املاجست لدرجة دراستھ إستكمال لھ فيجوز

لية ال مجلس وإعتماد املختص القسم وامل.مجلس التقدير للدرجاتيرصد اكمي ال عدل

الدبلومة ادة   .ش

املاجست   درجة ع صول ل العامة   القواعد

يل  )14(مادة ال   :شروط

ماده الواردة للشروط باإلضافة املاجست لدرجة الطالب يل ي ما ط   ):5(ش

وس1 الور الب درجة ع حاصالً يكون أن ف/ ـ عادلھ ما أو س سا بتقديرالل التخصص رع

للدرجات اكمى ال التقدير نقاط بمتوسط أو قل ع جيد عنCGPAعام ) (2.333اليقل

امعات ل ع املجلس من التخصص فرع ا ف املع امعات ا إحدى   .من
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لية-2 ال ملجلس الطالب. يجوز يل قبول املختص القسم مجلس اح اق ع بناء

ع اصل وسا الور الب بنجاح/ درجة اجتيازه عد وذلك التخصص فرع غ س سا الل

القسم ا يرا ال الدبلومة أو وس الور الب مستوى التكميلية الدراسية املقررات من عدداً

ة متطلباً. ضرور تكون أال شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقررات عدد يتجاوز ال بحيث

للمقررات  يليةسابق تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و ساسية

املقررات ذه لھ تحسب وال املاجست مقررات يل ل كشرط املقررات ذه للنجاح

نامج ال ساعات   .ضمن

لدرجة3   يل ال رغب و وس الور الب مقبول تقدير ع اصل ا الطالب ع ـ

لال  طبقاً ليةاملاجست ال الدراسة. ئحة مجال تخصصية دبلومة ع صول ا إما

قل  2.333بتقدير الطالبع ع لية بال تخصصية دبلومة وجود عدم حالة اجتيازو

تراكمي متوسط بتقدير القسم مجلس اح إق ع بناءاً لية ال ا تحدد تكميلية مقررات

CGPAعن يقل امل 2.333ال حكم طبق املادةو حكم التكميلية ذه2البند12قررات من

  .الالئحة

بتقدير-4 بنجاح الدراسية املقررات الطالب اجتياز عنCGPAعد يقل وجب(  2.333ال إال و

متوسط ن لتحس املقررات عض يل إعادة أو إضافية مقررات يل ال الطالب ع

الدرجات ل- ) تقدير بطلب الطالب أنيتقدم جوز و للرسالة البح ح املق خطة يل

الساعات من لعدد اجتيازه عد للرسالة البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب يتقدم

بتقدير) املقررات(املعتمدة عن CGPA بنجاح يقل الالئحة2.333ال تحدده ملا طبقاً وذلك

لية بال   .الداخلية

الب -5 ح املق خطة الطالب يلعرض ب التقدم قبل للقسم سيمينار للرسالة ح

القسم مجلس ع وعرضھ الرسالة ح. موضوع املق ع القسم مجلس موافقة حالة و

شراف نة شكيل و جراءات إستكمال يتم للرسالة   .البح

الصادرة6 املنظمة للقرارات وفقاً ية جن اللغة مستوي اجتياز الطالب ع مجلسـ من

ليات ال مجالس من ماورد اعتماد ع بناءا امعة   .ا

أ7 للدرجات-ـ تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح CGPAعد

عن يقل رسالتھ2.333ال نتائج عرض الطالب يقوم أن يجوز الرسالة موضوع من اء ن و

ا املشرف ا عد يقوم سيمينار منصورة موقعة الرسالة صالحية ر بتقر بالتقدم لرئ

الرسالة ع كم ا نة شكيل اح إلق القسم مجلس ع العرض طلب مع شراف يئة

ا املسموح املناقشھ مدة امعھ ا مجلس وقرار تتفق ان  ع

امل-ب غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء إختالف بكتابةحالة وافق

قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ إع ب س فيھ شرح تفصي ر تقر

الة ا ذه ائياً القسم قرار كون و املناسب القرار وإتخاذ الة ا بدراسة العلمي   .القسم

املؤت-جـ او املحكمھ ات الدور احد قل ع واحد بحث شر ب الطالب قيام مراتضرورة

امعھ وا ليھ ال مجلس ا عتمد و القسم مجلس ا عل يوافق ال   .العلميھ
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م8   رسال مناقشة عد و الدرجة متطلبات يجتازون الذين للطالب املاجست درجة تمنح ـ

للدرجات اكمي ال املعدل أو التقدير يرصد وال ، ن املحكم نة بواسطة ا وإجاز العلمية

املاجست ادة تقديراتش بيان الطالب ا اجتاز ال املقررات تقديرات ترصد ولكن

   Students Transcriptالطالب

نامج  )15(مادة لل الدراسية   :الساعات

يدرس أن يجب املاجست درجة ع الطالب يحصل ي بحد24ل و ي أد كحد معتمدة ساعة

إ30أق باإلضافة دراسية مقررات معتمدة الس8ساعة بحيث للرسالة معتمدة اعات

ن عن الدرجة ع صول ل جمالية الساعات عدد معتمدة38تقل لية. (ساعة ل تحدد

املاجست درجة ع صول ل الالزمة املعتمدة الساعة   ).عدد
 

درجة   ع صول ل العامة الفلسفةالقواعد   دكتوراه

يل  )18(مادة ال   :شروط

التا ط مادهش الواردة للشروط باإلضافة الدكتوراه لدرجة الطالب   ): 5(يل

من ا ف املع امعات ا إحدى من التخصص فرع املاجست درجة ع حاصالً يكون أن

امعات ل ع   .املجلس

اصل-2 ا الطالب يل قبول املختص القسم مجلس اح اق ع بناء لية ال ملجلس يجوز

در  التخصصع فرع غ املاجست املقررات. جة من عدد بنجاح إجتياز عد وذلك

القسم ا يرا وال املاجست أو الدبلوم أو وس الور الب مستوى التكميلية الدراسية

ة متطلب. ضرور تكون أال شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقررات عدد يتجاوز ال بحيث

ساسي للمقررات يلية ةسابق تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و

تحسب وال للرسالة يل ال أو يدية التم الدراسة للقيد كشرط املقررات ذه للنجاح

نامج ال ساعات ضمن املقررات ذه   .لھ

شاملـ3 امتحان للطالب طبComprehensive Examعقد ما ل أو ا ر تحر أو اً ملاشفو قاً

لية لل الداخلية الالئحة شرط/ . تحدده التخصص   :مجال

 للدرجات تراكمي ومتوسط بنجاح الدراسية املقررات الطالب عن CGPAاجتياز يقل ال

 2.333   

 للرسالة البح ح املق خطة يل عد   .و

للدرجات تراكمي تقدير ع الطالب حصول حال من CGPAو ع2.333أقل

متوسط ن لتحس املقررات عض إعادة أو إضافية مقررات يل ال الطالب

  .الدرجات

 موضوعات يعاب اس ، وشموالً عمقاً الطالب قدرة قياس إ الشامل متحان دف

الطالب قدرة قياس إ دف و املساندة الفرعية والتخصصات الرئ التخصص

س و والتحليل التأمل ع ية مناملن عليھ عرض ملا املناسبة لول ا اح واق تاج ت

  أسئلة
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 امعة ا مجلس يقرره ملا طبقاً الدكتوراه لدرجة الشامل متحان أداء آلية   .تطبق

بتقدير بنجاح الدراسية املقررات الطالب إجتياز عنCGPAعد يقل ع( 2.333ال وجب وإال

إعاد أو إضافية مقررات يل ال تقديرالطالب متوسط ن لتحس املقررات عض دراسة ة

للرسالة) الدرجات البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب لنظام. يتقدم طبقاً جوز و

البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب يتقدم أن ليات ال لبعض الدراسية امج ال

بتقدير بنجاح املعتمدة الساعات من لعدد إجتيازه عد عنCGPAللرسالة 2.333اليقل

الشامل متحان إجتيازه قبل للقسم. وذلك سيمنار البح ح املق خطة الطالب عرض و

القسم مجلس ع وعرضھ للرسالة البح ح املق خطة يل ب التقدم حالة. قبل و

شكيل و جراءات إستكمال يتم للرسالة البح ح املق خطة ع القسم مجلس موافقة

بتقدير بنجاح املواد ميع الطالب اجتياز عد شراف   . 2.333تراكمي +cنة

مجلس5 من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية جن اللغة مستوي اجتياز الطالب ع ـ

امعة املاجستا دراسة أثناء الطالب يجتازه لم   .ما

بـ6   اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح للدرجاتعد تراكمي بمتوسط الCGPAالدرجة

عن رسالتھ2.333يقل نتائج عرض الطالب يقوم أن جوز و الرسالة موضوع من اء ن و

علمي مؤتمر او محكمھ علميھ ھ دور الرسالھ من علمي بحث شر كون و سيمينار صورة

ص ر بتقر بالتقدم الرئ املشرف ا عد يقوم ي ل اسا طلبشرط مع الرسالھ الحية

ر بتقر التقدم قبل الراسلھ ع كم ا نة شكيل لطلب القسم مجلس ع العرض

القسم مجلس ع الرسالة   .صالحية

بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء إختالف حالة و

التوقيع عدم ع اضھ إع ب س فيھ شرح تفصي ر القسمتقر قوم و الصالحية ر تقر ع

املناسب القرار وإتخاذ الة ا بدراسة   .العلمي

الدرجة-7 متطلبات وجميع العلمية رسالتھ مناقشة يجتاز الذي للطالب الدكتوراه درجة تمنح

لية ال مجلس وموافقة القسم مجلس اح اق ع بناءً املعدل. وذلك أو التقدير يرصد وال

للد اكمي الدكتوراهال ادة ش الطالب. رجات ا إجتاز ال املقررات تقديرات ترصد ولكن

الطالب تقديرات   .Student Transcriptبيان

نامج  )19(مادة لل الدراسية   :الساعات

يدرس أن يجب الدكتوراه درجة ع الطالب يحصل ي ساعة24ل ى أد كحد معتمدة ساعة

باإلضا دراسية مقررات منمعتمدة عدد إ عدد24فة تقل ال بحيث للرسالة معتمدة ساعة

عن الدرجة ع صول ل جمالية معتمدة48الساعات عدد(ساعة لية ل تحدد

الدكتوراه درجة ع صول ل الالزمة املعتمدة   ).الساعات
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ميلة: ا الفنون لية ب العلمية قسام  

القسم  كود

Code  

Specialization  الشعبة/خصصالت   Departement  م  القسم  

01 

Architectural Design  املعماري  التصميم

Architecture 
 العمارة

 

  

1  Housing ان س  

Urban Design ي العمرا  التصميم

02 
Interior Architecture الداخلية  العمارة

Decor 
 الديكور 

 

2  

Expression Arts ية التعب  الفنون

03 

Design and Graphic 

Communication  

واتصال ي تصميم جرافي  

Graphic 
التصميمات

 املطبوعة

  

  

3  Artistic Print الفنية  الطبعة

Publish Illustrations 

and Book 

شر ال والكتابرسوم  

04 
General Painting العام ر  التصو

Painting 
ر  التصو

 

4  

Mural Painting داري التص ا ر و  

05 

Field Sculpture ي امليدا  النحت

Sculpture 
 النحت

 

5  

Faience Sculpture ز ا  النحت

General Sculpture العام  النحت

Medal  امليدالية 

06 

Architectural 

Renovation 

املعماري  ميم  ال

Renovation  
ميم  ال

 

6  

Furniture Renovation  ثاثتر ميم  

Manuscripts 

Renovation 

املخطوطات  ترميم

General Painting 

Renovation 

العام ر التصو  ترميم

Mural Painting 

Renovation 

داري  ا ر التصو  ترميم

Sculpture Renovation النحت  ترميم

07 

History of 

Architecture 

العمارة خ  تار

History 
الفنتار خ  

 

7  

History of Arts  الفنون خ  تار
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ميلة ا الفنون لية ب العلمية والدرجات  الدبلومات

 أوالً :الدبلومات:

التخصصية:  الدبلومات
 

الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department 

Diploma  م  الدبلومة.  

الداخلية  Interior Architecture الديكور  02/601/00 30   1  العمارة

30 
06/601/00 

 

 

Architectural 

Renovation 

املعماري  ميم  ال

 

2  

30 
06/603/00 

مبم  Manuscripts ال

Restoration  
املخطوطات   ترميم

3  

30 
06/604/00 

General Painting 

Renovation  
العام ر التصو   ترميم

4  

30 06/606/00 Sculpture Renovation  النحت   5  ترميم

30 
07/602/00 

الفن خ  تار
History of Arts   الفنون خ   تار

6  

  

امل: ثانياً    :والدكتوراهاجست درجات
  

الساعات عدد
 املعتمدة

Credit Hours 
نامج لل الكودي  الرقم

Code 
العلمي القسم

ا ل ع  التا
Department 

M.SC./Ph.D. 
 املاجست

كتوراهالد  
 

.م  
 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه
  1  العمارة  Architecture العمارة 01/701/00 01/801/00 38 48

48 38 
02/801/00 

 Interior الديكور  02/701/00
Architecture  

العمارة
  الداخلية

2  

48 38 
02/802/00 

02/702/00 
Expression Arts  

الفنون
ية   التعب

3  

48 38 
03/701/00 03/701/00 

التصميمات
 املطبوعة

Design and 
Graphic 

Communication  

تصميم
واتصال
ي   جرافي

4  

48 38 03/702/00 03/702/00 Artistic Print  الفنية   5  الطبعة

48 38 
03/703/00 03/703/00 

Publish 
Illustrations and 

Book  

شر ال رسوم
  والكتاب

6  

ر 04/701/00 04/801/00 38 48 العام  General Painting التصو ر   7  التصو

48 38 
04/801/00 04/702/00 Mural Painting  

ر التصو
داري    ا

8  
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الساعات عدد
 املعتمدة

Credit Hours 
نامج لل الكودي  الرقم

Code 
العلمي القسم

ا ل ع  التا
Department 

M.SC./Ph.D. 
 املاجست

كتوراهالد  
 

.م  
 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه
48 38 05/801/00 05/701/00  

 النحت
Field Sculpture  ي امليدا   9  النحت

48 38 
05/802/00 05/702/00 

Faience 
Sculpture  

ز ا   النحت
10  

48 38 
05/803/00 05/703/00 

General 
Sculpture  

العام   النحت
11  

48 38 05/804/00 05/704/00 Medal  12  امليدالية  

48 38 
06/801/00 06/701/00 

 
 

ميم  ال

Architectural 
Renovation  

ميم ال
 املعماري 

13  

48 38 
06/802/00 06/702/00 

Furniture 
Renovation  

ثاث   ترميم
14  

48 38 
06/803/00 06/703/00 

Manuscripts 
Renovation  

ترميم
  املخطوطات

  

15  

48 38 
06/804/00 06/704/00 

General Painting 
Renovation  

ر التصو ترميم
  العام

  

16  

48 38 
06/805/00 06/705/00 

Mural Painting 
Renovation  

ر التصو ترميم
داري    ا

  

17  

48 38 
06/806/00 06/706/00 

Sculpture 
Renovation  

النحت   ترميم
  

18  

48 38 
07/801/00 

الفن 07/701/00 خ    تار
History of 

Architecture  
العمارة خ   تار

19  

48 38 07/802/00 07/702/00 
History of Arts  

الفنون  خ   تار
  

20  

  

امل: ثالثاً  كةاجست درجات   :املش

الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

اا ل ع التا العلمي لقسم  

Department 
M.SC. املاجست 

.م  

 

120 01/702/00 

عمارة  Urban Design قسم

Revitalization of 

Historic City 

Districts( 

ي العمرا التصميم

املدن( إحياء إعادة

خية   )التار

1  



Faculty of Sport Education Men 
017 

خ بتار معتمدة لية من2013أغسطس28ال ة الف إعتماد تجديد ارة   2019مارس6-4وز

تصال ووسائل ليةعنوان ال   : مع

يدى  ال أبوق: العنوان اضية الر بية ال ة-لية   سكندر

  +5621129-5621709 (203):  تليفون ال

  +5621123 (203): فاكسال

لك ىاملوقع www.sea.alexu.edu.eg            :و 
  :مقدمة

لية ال شاء إ خ   :تار

بيةليةعت  " اضيةال نالر ىللبن بيةمجالالرائدةالتعليميةاملؤسساتمنق بأ اضيةال الر

ة ور يةمصر بجم متحيث،العر نمنيقربملاأس وضعاماخمس ةبالعمليةال بو تعليميةوالال

لھالكوادر اعدادخاللمن ةاملؤ اعحملتالاملتم يةعبءأكتاف عليمتر بو متعاقبھأجيالوتدر

ز الوطنذاأبناءمن شاطانالذين،العز الل مشكيلالبارز دورةالر املبادئوغرسصيا

اضية يلةالر مالن ذهانتكما،نفوس قةعلميةالاملؤسسھل االعر ھبصم حركھتطور الوا

ادالعلمىالبحث ليةذهمشرفاجالءعلماءلواءحملالذىا موتدينال منأجيالبالفضلل

نالعلمطالب يةوالدول مصر والباحث رجعالشقيقةالعر خو  تار

بيةلية اضيةال نالر ةللبن شاءقرار صدر  عندما1955 عاماباالسكندر دبا بيةمع اضيةلل يالر بأ

بيةوزارةاشرافتحتيكون ق  ضم،والتعليمال نو ومنذ،املتوسطوالقسمالعاالقسمماقسم

خذلك دالتار دش شائيادراسياتطورااملع اوا و اصار حكب   " .نعليةما

ة    : الرؤ

بيةليةس"  اضيةال نالر امركزاتتصدر أنللبن ةالعمليةمم بو املحاملستوى عالتعليميةال

اخاللمنوالدو ر ودةمتجددةملعاي تطو ا منيمكنوالل ااحتياجاتتلبيةخالل يئةوأعضاءطال

ا س   .العامليو املحالعمللسوق واملجتمعتدر

  :الرسالة

ل " ال رسالة اضيةتتحدد الر الكوادر ن تكو الساحلية واملجتمعية والبحثية التعليمية املؤسسات كإحدى ية

الطالب إبداع ع ساعد مرن عليمي مناخ إطار املختلفة ام املجاالت س ع قادر ج خر لضمان

التخرج عد نيا م وتنميتھ العمل سوق احتياجات ل و اضية الر ركة ا ي املتنوعةيجا امج ال خالل من

شر ب ام ل مع العليا البحثية للدراسات والدراسات اضية الر ة وا املشورة وتقديم املعلومات وتبادل

واملحافظة امعية ا باألعراف ام ل إطار وذلك ودة ا معاي وفق ا الر املجال العاملة  للمؤسسات

ا   . عل

دف  :ال

والتعليمالتم.  1 س   التدر

العلمى. 2 البحث   التم

للطلبة. 3 خدمات أفضل   تقديم
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املجتمعية. 4 املشاركة وتوسيع املعلومات تبادل   يع

س. 5 التدر يئة اعضاء ارات وم ات خ   تنمية

فاعلة. 6 وإدارة   مراقبة

ن بن اضية الر بية ال لية ب دد ا للطالب القبول   :قواعد

القواعد بع معت الدليل ذا صدر وردت وال املعتمدة الساعات بنظام العليا للدراسات املوحدة العامة

اضية الر بية ال لية ل املعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات الئحة ورد كما تية املواد نص تطبيق

و ن   :بن

مادة

)5(  

يل وال للقبول العامة   :الشروط

ا-1 ا الطالب وسيقبل الور الب درجة ع من/ صل ا ف املع امعات ا إحدى من س سا الل

برنامج ل ب القبول شروط أستو إذا العليا الدراسات امج ب للدراسة امعات ل ع   .املجلس

من2 ملجموعة انت أ سواء حدة ع علمى قسم ل ا يضع ال ختيار شروط الطالب ستو ان ـ

ل او ليةالطالب ال ومجلس املختص القسم مجلس موافقة ع يحصل وان ا بذا تدرس حالة   ل

العليا3 الدراسات إدارة ة املطلو والنماذج ندات املس الطالب ستو أن   .ـ

الطالب4 يقم لم وإذا الدراسية املقررات من مقرر أول يل خ تار من يبدأ الطالب يل خ تار ـ

مقررات يل لھب يل ال يل يلھ عد درا فصل   .أول

اديمي5 املرشد من عتمده و مقررات يل نموذج مأل و املناسبة املقررات الطالب يختار ـ

والبحوث العليا للدراسات لية ال ووكيل القسم مجلس س   .ورئ

الدرا6 املقررات وحساب ضور با للطالب سمح ي ل أسا شرط يل ال لھـ   .سية

املقررة7 املواعيد خالل الدراسية الرسوم سداد عد إال مقرر أي الً م الطالب عت ال   .ـ

ف-8 ر ا فص من ي الثا سبوع اية قبل املقررات يل إجراءات اء بإ يقوم ال الذي الطالب

املحا حضور لھ يحق ال الصيفي الفصل من ول سبوع أو يع   .ضراتوالر

العليا   الدراسات دبلومة ع صول ا   قواعد

مادة

)12(  

يل ال   :شروط

الواردة للشروط باإلضافة العليا الدراسات دبلومات من أي لنيل الطالب يل ي ما ط ش

 ):5(املادة

وس-1 الور الب درجة ع حاصالً يكون م/  أن ا ف املع امعات ا إحدى من س سا املجلسالل ن

امعات ل   .ع

درجة2 ع اصل ا الطالب يل قبول القسم مجلس توصية ع بناءً لية ال ملجلس يجوز ـ

وس الور الدراسية/  الب املقررات من عدداً بنجاح اجتيازه عد التخصص غ س سا الل

بح وس الور الب مستوي املختص القسم مجلس ا يحدد ال عددالتكميلية يتجاوز ال يث

ساسية للمقررات سابق متطلباً تكون أال شرط مقررات عة أر عن التكميلية حالة .املقررات و

يل ل كشرط املقررات ذه للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز

الدبلومة نامج، مقررات ال ساعات ضمن املقررات ذه لھ تحسب   .وال

نامجةماد لل الدراسية   :الساعات
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عدد  )13( يدرس أن يجب الدبلومة ع الطالب يحصل ي التا30ل ا بيا معتمدة   :ساعة

 8الدبلوم مرحلة طالب ميع عامة أساسيھ معتمدة  .ساعات

 8التخصص مجال أساسية معتمدة  .ساعات

 8التخصص مجال ة اختيار معتمدة القسم(ساعات داخل   ).العلميمن

 6العلمي القسم خارج من ة اختيار معتمدة  .ساعات

لدرجة الدراسة ألستكمال يل ال لھ يحق ال نية امل الدبلومة ادة ش ع اصل ا الطالب

التخصص اديمى عد–املاجست التخصصية الدبلومة ادة ش ع اصل ا الطالب أما

أ لھ فيحق اضية الر بية ال وس الور ذاتب اديمى املاجست لدرجة دراستة ستكمال

يل بال اصة ا الشروط يفاء وأس لية ال مجلس وأعتماد القسم مجلس موافقة عد التخصص

  .للدرجة

املاجست   درجة ع صول ل العامة   القواعد

مادة

)14(  

يل ال   :شروط

باإلضا املاجست لدرجة الطالب يل ي ما ط مادهش الواردة للشروط   ):5(فة

بتقدير1  التخصص فرع عادلھ ما أو اضية الر بية ال وس الور الب درجة ع حاصالً يكون أن ـ

للدرجات اكمى ال التقدير نقاط بمتوسط أو قل ع جيد عنCGPAعام من) (2.333اليقل

املج من التخصص فرع ا ف املع امعات ا امعاتإحدى ل ع   .لس

ع-2 اصل ا الطالب يل قبول املختص القسم مجلس اح اق ع بناء لية ال ملجلس يجوز

من عدداً بنجاح اجتيازه عد وذلك التخصص فرع غ اضية الر بية ال وس الور الب درجة

ال الدبلومة أو وس الور الب مستوى التكميلية الدراسية ةاملقررات ضرور القسم ا بحيث. يرا

للمقررات سابق متطلباً تكون أال شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقررات عدد يتجاوز ال

املقررات ذه للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و ساسية

املقررات ذه لھ تحسب وال املاجست مقررات يل ل نامجكشرط ال ساعات   .ضمن

املاجست3 لدرجة يل ال رغب و وس الور الب مقبول تقدير ع اصل ا الطالب ع ـ

بتقدير الدراسة مجال تخصصية دبلومة ع صول ا لية ال لالئحة قل   2.333طبقاً   .ع

ال-4 يل قبول القسم مجلس اح إق ع بناء لية ال ملجلس عيجوز اصل ا طالب

وس الور ميداليات/ الب ع ن اصل ا وخاصة اضية الر بية ال تخصص غ س سا ( الل

بيھ ھ–فضيھ–ذ عد) برونز وذلك أوليمبية دورات أو العالم بطوالت ن املشارك ن املصر من

بتقدير الدراسة مجال تخصصيھ دبلومھ لغ2.333إجتياز يحق وسوال الور ب ع ن اصل ا

الدكتوراه درجة أستكمال اضية الر بية   .ال

لعدد-5 الطالب اجتياز بتقدير20عد بنجاح الدراسية املقررات من عنCGPAساعة يقل 2.333ال

العامة ساسية املقررات ا بي من يكون أن مقررات( ع يل ال الطالب ع وجب إال و

إعاد أو الدرجاتإضافية تقدير متوسط ن لتحس املقررات عض يل بطلب-) ة الطالب يتقدم

للرسالة البح ح املق خطة يل   .ل

موضوع -6   يل ب التقدم قبل للقسم سيمينار للرسالة البح ح املق خطة الطالب عرض
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القسم مجلس ع وعرضھ املق. الرسالة ع القسم مجلس موافقة حالة يتمو للرسالة البح ح

شراف نة شكيل و جراءات   .إستكمال

امعة7 ا مجلس من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية نجل اللغة مستوي اجتياز الطالب ع   .ـ

للدرجات-8 تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح يقلCGPAعد ال

صورةو 2.333عن رسالتھ نتائج عرض الطالب يقوم أن يجوز الرسالة موضوع من اء ن

مع شراف يئة من موقعاً الرسالة صالحية ر بتقر بالتقدم الرئ املشرف ا عد يقوم سيمينار

الرسالة ع كم ا نة شكيل اح إلق القسم مجلس ع العرض  .طلب

نة  أعضاء أراء إختالف حالة رو تقر بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف

العلمي القسم قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ إع ب س فيھ شرح تفصي

املناسب القرار وإتخاذ الة ا   .بدراسة

م-9 رسال مناقشة عد و الدرجة متطلبات يجتازون الذين للطالب املاجست درجة العلميةتمنح

املاجست ادة ش للدرجات اكمي ال املعدل أو التقدير يرصد وال ، ن املحكم نة بواسطة ا وإجاز

الطالب تقديرات بيان الطالب ا اجتاز ال املقررات تقديرات ترصد     Students Transcriptولكن

مادة

)15(  

نامج لل الدراسية   :الساعات

در  ع الطالب يحصل ي املاجستل عدد جة يدرس أن التا42يجب ا بيا معتمده   :ساعة

 8املاجست مرحلة طالب ميع عامة أساسية متطلبات معتمدة   ساعات

 10التخصص مجال أساسية معتمدة   ساعات

 8التخصص مجال ة اختيار معتمدة  ساعات

 8القسم خارج من ة اختيار معتمدة   ساعات

 8 ر معتمدة علميةساعات   سالة

الفلسفة   دكتوراه ع صول ل العامة   القواعد

مادة

)18(  

يل ال   :شروط

ماده الواردة للشروط باإلضافة الدكتوراه لدرجة الطالب يل التا ط   ): 5(ش

من-1 ا ف املع امعات ا إحدى من اضية الر بية ال املاجست درجة ع حاصالً يكون أن

املادهاملج الوارد الشرط إ باالضافة ذا عادلھ ما أو امعات ل ع   ).1(بند) 14(لس

ع-2 اصل ا الطالب يل قبول املختص القسم مجلس اح اق ع بناء لية ال ملجلس يجوز

التخصص فرع غ املاجست الدراسية. درجة املقررات من عدد بنجاح إجتياز عد وذلك

ةالت ضرور القسم ا يرا وال املاجست أو الدبلوم أو وس الور الب مستوى ال. كميلية بحيث

للمقررات سابق متطلب تكون أال شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقررات عدد يتجاوز

املقررات ساسية ذه للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و

ساعات ضمن املقررات ذه لھ تحسب وال للرسالة يل ال أو يدية التم الدراسة للقيد كشرط

نامج   .ال

شاملـ3   امتحان للطالب الالئحةComprehensive Examعقد تحدده ملا طبقاً اً شفو ثم اً ر تحر

شرط التخصص مجال لية لل   :الداخلية
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 الدرا املقررات الطالب للدرجاتاجتياز تراكمي ومتوسط بنجاح عن CGPAسية يقل    2.333 ال

 للرسالة البح ح املق خطة يل عد   .و

للدرجات تراكمي تقدير ع الطالب حصول حال من CGPAو الطالب2.333أقل ع

الدرجات متوسط ن لتحس املقررات عض إعادة أو إضافية مقررات يل   .ال

 ا متحان موضوعاتدف يعاب اس ، وشموالً عمقاً الطالب قدرة قياس إ لشامل

ية املن الطالب قدرة قياس إ دف و املساندة الفرعية والتخصصات الرئ التخصص

أسئلة من عليھ عرض ملا املناسبة لول ا اح واق تاج ست و والتحليل التأمل وتكونع

مؤ  لإلمتحان ائية ال الطالب يجة نةن ال أعضاء أراء باغلبية الً مؤ غ أو  .الً

 امعة ا مجلس يقرره ملا طبقاً الدكتوراه لدرجة الشامل متحان أداء آلية   .تطبق

لعدد-4 الطالب إجتياز بتقدير20عد بنجاح الدراسية املقررات من عنCGPAساعة يقل  2.333ال

العامة ساسيھ الساعات ا م يكون أن إضافية( وع مقررات يل ال الطالب ع وجب وإال

الدرجات تقدير متوسط ن لتحس املقررات عض دراسة إعادة يل) أو ل بطلب الطالب يتقدم

للرسالة البح ح املق الشامل. خطة متحان إجتيازه قبل ح. وذلك املق خطة الطالب عرض و

يل ب التقدم قبل للقسم سيمنار مجلسالبح ع وعرضھ للرسالة البح ح املق خطة

جراءات. القسم إستكمال يتم للرسالة البح ح املق خطة ع القسم مجلس موافقة حالة و

شراف نة شكيل   .و

امعة5 ا مجلس من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية نجل اللغة مستوي اجتياز الطالب ع ـ

يجتاز  لم املاجستما دراسة أثناء الطالب   .ه

للدرجات-6 تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح يقلCGPAعد ال

صورة2.333عن رسالتھ نتائج عرض الطالب يقوم أن يجوز الرسالة موضوع من اء ن و

صالحية ر بتقر بالتقدم الرئ املشرف ا عد يقوم معسيمينار شراف يئة من موقعة الرسالة

الرسالة ع كم ا نة شكيل اح إلق القسم مجلس ع العرض  .طلب

ر تقر بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء إختالف حالة و

قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ إع ب س فيھ شرح العلميتفصي القسم

املناسب القرار وإتخاذ الة ا   .بدراسة

وذلك-7 الدرجة متطلبات وجميع العلمية رسالتھ مناقشة يجتاز الذي للطالب الدكتوراه درجة تمنح

للدرجات اكمي ال املعدل أو التقدير يرصد وال لية ال مجلس وموافقة القسم مجلس اح اق ع بناءً

الدكتوراه ادة الطالبول. ش تقديرات بيان الطالب ا إجتاز ال املقررات تقديرات ترصد كن

Student Transcript.  

مادة

)19(  

نامج لل الدراسية   :الساعات

عدد يدرس أن يجب الدكتوراه درجة ع الطالب يحصل ي التا50ل ا بيا معتمدة   :ساعة

 10طالب ميع عامة أساسية متطلبات معتمدة الدكتوراهساعات  مرحلة

 16التخصص مجال أساسية معتمدة   ساعھ

 8التخصص مجال ة اختيار معتمدة   ساعات
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 6العلمي القسم خارج من ة اختيار معتمدة  ساعات

 10علمية رسالة معتمدة   ساعات

  

العلمية نبقسام بن اضية الر بية ال   لية

القسم   م القسم   Code  Departement كود

03 Track and Field Events Training  واملضمار امليدان مسابقات ب   1 تدر

04 Exercises and Gymnastics 

Training  

مباز وا نات   2 التمر

08 Physical Education Foundations  اضية الر بية ال   3 أصول

09 Sport Biological and Health 

Sciences  

اضي الر ية وال ة يو ا ةالعلوم  4  

07 Sport Management and 

Recreation  

ح و وال اضية الر دارة  5  

06 Combats and Individual Sports 

Training  

الفردية اضات والر املنازالت ب  تدر

 

6  

02 Sport Games Training  اضية الر لعاب ب   7 تدر

01 School Sport  املدرسية اضة   8 الر

05 Aquatic Sports Training  املائية اضات الر ب   9 تدر

  

ن بن اضية الر بية ال لية ب العلمية والدرجات  الدبلومات

أوالً :الدبلومات:  

التخصصية:  الدبلومات

الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department 

Diploma  م  الدبلومة.  

اضة 11001 30 الر

 املدرسية

Curricula And Teaching 

Methods Of Physical 

Education  

س تدر وطرق املنا

اضية الر بية   ال

1  

30 11003 Designing Sports 

Educational Multimedia  

الوسائط تصميم

اضية الر   التعليمية

2  

30 11004 Teaching Physical 

Education For The 

People With Special 

Needs  

بية ال س تدر

لذوي اضية الر

اصة ا   حتياجات

3  
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الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department 

Diploma  م  الدبلومة.  

30 11006 School Sports Activities  اضية الر شطة

اضة mاملدر   ر

4  

أقسام 12007 30

ب  التدر

ب( تدر

لعاب

اضية   )الر

 

Sport Training of 

Football  

القدم كرة اضة   5  ر

30 12008 Sport Training of 

Basketball  

السلة كرة اضة   6  ر

30 12009 Sport Training of 

Volleyball  

الطائرة كرة اضة   7  ر

30 12010 Sport Training of 

Handball  

اليد كرة اضة   8  ر

30 12011 Sport Training of Hockey  ى و ال كرة اضة   9  ر

30 12012 Sport Training of Tennis  س الت كرة اضة   10  ر

30 12013     

Sport Training of Table 

Tennis 

  

الطاولة س ت اضة   11  ر

أقسام 13016 30

ب  التدر

ب( تدر

مسابقات

امليدان

  )واملضمار

Athletics Training   القوى   12  العاب

أقسام 14018 30

ب  التدر

ب( تدر

نان التمر

مباز )وا  

Sport Training of Ground 

Gymnastics  

مب ا اضة ازر

  ر

13  

30 14019 Sport Training of 

Apparatus Gymnastics  

زة ج مباز ا اضة   14  ر

أقسام 15020 30

ب  التدر

ب( تدر

اضات الر

Sport Training of 

Swimming  

السباحة اضة   15  ر

30 15024 Sport Training of Rowing  التجديف اضة   16  ر

30 15026 Sport Training of الغوص اضة   17  ر
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الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department 

Diploma  م  الدبلومة.  

  )املائية

 

Underwater Diving  

أقسام 16029 30

ب  التدر

ب( تدر

املنازالت

اضات والر

)الفردية  

Sport Training of 

Wrestling  

املصا اضة   18  عةر ر

30 16030 Sport Training of Karate  اراتيھ ال اضة   19  ر

30 16031 Sport Training of 

Taekwondo  

التايكوند اضة   20  ور

30 16032 Sport Training of Judo  ودو ا اضة   21  ر

ب 16035 30 التدر أقسام

املنازالت( ب تدر

الفردية اضات )والر  

Sport Training of 

Shooting 

  

الرماية اضة   22  ر

اضية 17037 30 الر دارة قسم

ح و  وال

Sport Management  اضية الر   23  دارة

30 17038 Sport Recreation  ا الر ح و   24  ال

بية 18040 30 ال أصول قسم

اضية  الر

Sport Psychology 

  

ا الر النفس   25  علم

30 18042 Planning Training Loads  حمال تخطيط

ية   التدر

26  

30 18043 Sport Psychologist  النف ي خصا

ا   الر

27  

ة 19045 30 يو ا العلوم قسم

اضيةوال الر ية  

Sport Injuries And 

Rehabilitation  

اضة الر إصابات

يل   والتأ

28  

30 19049 Health Clubs  ية ال ندية

اضية   الر

29  

30 19051 Nutrition of Athletes  اضية الر   30  التغذية
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امل: ثانياً    :كتوراهوالداجست درجات

الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

نامجا لل الكودي لرقم  

Code 
العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department 

M.SC./Ph.D. 

 املاجست

 الدكتوراه

 

.م  

 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه
اضة 21502 31091 42 50 الر

 املدرسية
Curricula And 

Teaching Methods 
of Physical  

سالطرق تدر
بيةومنا ال

اضية   الر

1  

50 42 32092 22053   
أقسام

ب  التدر
ب( تدر

لعاب
اضية   )الر

 

Sport Training of 
Football  

كرة اضة ر
  القدم

2  

50 42 32093 22054 Sport Training of 
Basketball  

كرة اضة ر
  السلة

3  

50 42 32094 22055 Sport Training of 
Volleyball  

كرة اضة ر
  الطائرة

4  

50 42 32095 22056 Sport Training of 
Handball  

اليد كرة اضة   5  ر

50 42 32096 22057 Sport Training of 
Hockey  

كرة اضة ر
ى و   ال

6  

50 42 32097 22058 Sport Training of 
Tennis  

كرة اضة ر
س   الت

7  

50 42 32098 22059 Sport Training of 
Table Tennis  

س ت اضة ر
  الطاولة

8  

50 42 32099 22060 Sport Training of 
Badminton  

شة الر اضة ر
  الطائرة

9  

50 42 32100 22061 Sport Training of 
Squash  

اضة ر
  سكواش

10  

أقسام 23062 33101 42 50
ب  التدر

ب( تدر
مسابقات

امليدان
)واملضمار  

Athletics Training  القوى   11  العاب

أقسام 24063 34102 42 50
ب  التدر

ب( تدر
نا تالتمر

مباز )وا  

Sport Training of 
Exercises And 
Sport Shows  

نات التمر
والعروض
اضية   الر

12  

50 42 34103 24064 Sport Training of 
Ground 

Gymnastics  

مباز ا اضة ر
  ر

13  

50 42 34104 24065 Sport Training of 
Apparatus 

مباز ا اضة ر
زة    ج

14  
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الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

نامجا لل الكودي لرقم  

Code 
العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department 

M.SC./Ph.D. 

 املاجست

 الدكتوراه

 

.م  

 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه
Gymnastics  

أقسام 25066  35105 42 50
ب  التدر

ب( تدر
اضات الر

  )املائية
 

Sport Training of 
Swimming  

السباحة اضة   15  ر

50 42 35106 25067 Sport Training of 
Water Polo  

املاء كرة اضة   16  ر

50 42 35107 25068 Sport Training of 
Diving  

الغطس اضة   17  ر

50 42 35108 25069 Sport Training of 
Rescuing  

نقاذ اضة   18  ر

50 42 35109 25070 Sport Training of 
Rowing  

اضة ر
  التجديف

19  

50 42 35110 25071 Sport Training of 
Sailing  

الشراع اضة   20  ر

50 42 35111 25072 Sport Training of 
Underwater Diving  

الغوص اضة   21  ر

أقسام 26073 36112 42 50
ب  التدر

ب( تدر
املنازالت

اضات والر
)الفردية  

Sport Training of 
Boxing  

املالكمة اضة   22  ر

50 42 36113 26074 Sport Training of 
Fencing  

املبارزة اضة   23  ر

50 42 36114 26075 Sport Training of 
Wrestling  

اضة ر
  عةر املصا

24  

50 42 36115 26076 Sport Training of 
Karate  

اراتيھ ال اضة   25  ر

50 42 36116 26077 Sport Training of 
Taekwondo  

اضة ر
  التايكوندو

26  

50 42 36117 26078 Sport Training of 
Judo  

ودو ا اضة   27  ر

50 42 36118 26079 Sport Training of 
Kung Fu  

غ الكو اضة ر
  فو

28  

50 42 36119 26080 Sport Training of 
Kick Box  

كيك اضة ر
  بوكس

29  

50 42 36120 26081 Sport Training of 
Shooting  

الرماية اضة   30  ر

50 42 36121 26082 Sport Training of 
Weightlifting  

رفع اضة ر
  ثقال

  
  

31  
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الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

نامجا لل الكودي لرقم  

Code 
العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department 

M.SC./Ph.D. 

 املاجست

 الدكتوراه

 

.م  

 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه
دارة 27083 37122 42 50 قسم

اضية الر
ح و  وال

Sport 
Management  

ا الر   32  ضيةدارة

50 42 37123 27084 Sport Recreation  ح و ال
ا   الر

33  

أصول 28085 38124 42 50 قسم
بية ال

اضية  الر

Sport Psychology  النفس علم
ا   الر

34  

50 42 38125 28086 Kinesiology And 
Biomechanics  

ركة ا علم
ا اني واملي
ة يو   ا

35  

50 42 38126 28087 Tests And 
Measurements  

ختبارات
س واملقاي
بية ال

اضية   الر

36  

العلوم 29088 39127 42 50 قسم
ة يو ا

ية وال
اضية  الر

Health Education 
And Sport Health  

ية ال بية ال
ة وال
اضية   الر

37  

50 42 39128 29089 Sport Injuries And 
Rehabilitation  

إصابات
اضة الر

يلوالت   أ

38  

50 42 39129 29090 Sport Physiology  فسيولوجيا
اضية   الر

39  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





Faculty of Physical Education Girls 
018 

برقم معتمدة لية خ119ال خ181برقمتجديدالتمو  – 2013 يونيو25بتار تم25بتار   2018 س

تصال ووسائل ليةعنوان ال   :مع

يدى ال امل55: العنوان مصطفى ة-فلمنج-شارع   سكندر

  +5465171-5430917-5420744 (203): التليفون 

 +5459678 (203): فاكسال 
 مقدمة:

: لية ال شاء إ خ  تار

 1954  

ةال   :رؤ

مج ة متم علمية كوادر إعداد رائدة تكون ألن لية ال دمةتطمح وا والبحثية التعليمية املختلفة ا اال

ياً  وعر وقومياً محلياً للمنافسة   .املجتمعية،

  :رسالةال

تل ال لة املؤ العلمية الكوادر إلعداد اضة والر البدنية بية ال مجال ة املم التعليمية امج ال لية ال تقدم

مجال العمل سوق وإحتياجات ب(متطلبات ال اضيةعليم ا–يةالر الر ب ح–التدر و اضية–ال الر ) دارة

املجتمع دمة العلمى البحث تفعيل ع عمل   و

رقم بجلستھ لية ال بمجلس لية ال ورسالة ة رؤ إعتماد خ)  12(تم   14/7/2013بتار

دف   : ال

اتيجية س داف من مجموعھ إ الرسالة ترجمھ يمكن البي التحليل ونتائج لية ال رسالة   ضوء

  

وس/ أوالً الور الب بمرحلة التعليم مجال اتيجية س -:داف  
الب - العملتوف سوق تطورات يواكب بما التعليمية العملية ر لتطو الفعالة التعليمية   ئھ

املعاونة - يئھ وال س التدر يئھ أعضاء كفاءة ز عز املعلومات وتكنولوجيا نظم وتحديث استخدام

 والطالب

لي - ال احتياجات ل وتمو الطالبية شطة لتنمية املادية املوارد واستخدام كفاءة ن  ةتحس

العليا/ ثانياً الدراسات مجال اتيجية س  داف
لطالب - املقدمة ة دار و التعليمية دمات ا وكذلك العليا الدراسات والئحة لنظم الشامل ر التطو

العليا   .الدراسات

املعاونة - يئھ وال س التدر يئھ ألعضاء البحثية بالقدرات رتقاء و للبحوث النو ر  التطو

والبحوثإ - العليا الدراسات لقطاع املالية املوارد وتنمية  دارة

ئھ/ ثالثاً الب وتنمية املجتمع خدمھ مجال اتيجية س  داف
ار - وا الداخ املجتمع مع اص ا ع الطا ذات الوحدات ن ب ط الر اليات ر   تطو

الداخ - واملجتمع لية ال ن ب تفاعلية رامج و ليات اَ ارتنمية  .وا

والتطبيقية - واملعرفية املالية لية ال ملوارد أساسياً رافداً لتصبح اص ا ع الطا ذات الوحدة ر  .تطو
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ال بية ال لية ب دد ا للطالب القبول بناتقواعد اضية   :ر

مع الدليل ذا صدر وردت وال املعتمدة الساعات بنظام العليا للدراسات املوحدة العامة القواعد بع ت

اضية الر بية ال لية ل املعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات الئحة ورد كما تية املواد نص تطبيق

و   :بنات

مادة

)5(  

وا للقبول العامة يلالشروط   :ل

وس-1 الور الب درجة ع اصل ا الطالب من/ يقبل ا ف املع امعات ا إحدى من س سا الل

برنامج ل ب القبول شروط أستو إذا العليا الدراسات امج ب للدراسة امعات ل ع   .املجلس

ا2 أ سواء حدة ع علمى قسم ل ا يضع ال ختيار شروط الطالب ستو ان منـ ملجموعة نت

لية ال ومجلس املختص القسم مجلس موافقة ع يحصل وان ا بذا تدرس حالة ل ل او   . الطالب

العليا3 الدراسات إدارة ة املطلو والنماذج ندات املس الطالب ستو أن   .ـ

لم4 وإذا الدراسية املقررات من مقرر أول يل خ تار من يبدأ الطالب يل خ تار الطالبـ يقم

لھ يل ال يل يلھ عد درا فصل أول مقررات يل   .ب

اديمي5 املرشد من عتمده و مقررات يل نموذج مأل و املناسبة املقررات الطالب يختار ـ

والبحوث العليا للدراسات لية ال ووكيل القسم مجلس س   .ورئ

ب6 للطالب سمح ي ل أسا شرط يل ال لھـ الدراسية املقررات وحساب ضور   .ا

املقررة7 املواعيد خالل الدراسية الرسوم سداد عد إال مقرر أي الً م الطالب عت ال   .ـ

فص-8 من ي الثا سبوع اية قبل املقررات يل إجراءات اء بإ يقوم ال الذي الطالب

ا الفصل من ول سبوع أو يع والر ف ر املحاضراتا حضور لھ يحق ال   .لصيفي

العليا   الدراسات دبلومة ع صول ا   قواعد

مادة

)12(  

يل ال   :شروط

املادة الواردة للشروط باإلضافة نية امل الدبلومات من أي لنيل الطالب يل ي ما ط  ):5(ش

إ من اضية الر بية ال وس الور الب درجة ع حاصالً يكون منأن ا ف املع امعات ا حدى

وس الور الب درجة ع أو امعات ل ع ف/ املجلس مع علمي د مع أو لية أى من س سا الل

بناء لية ال مجلس موافقة عد اضية الر بية ال تخصص غ د واملعا امعات ا إحدى من أو بھ

العليا الدراسات نة و العلمى القسم مجلس اح اق   .ع

الواردة للشروط باإلضافة التخصصية الدبلومات من أي لنيل الطالب يل ي ما ط ش

  ):5(املادة

امعات ا إحدى من اضية الر بية ال وس الور الب درجة ع حاصالً يكون العليا/ أن د املعا

امعات ل ع املجلس من ا ف   .املع

بنا2 لية ال ملجلس يجوز درجةـ ع اصل ا الطالب يل قبول القسم مجلس توصية ع ءً

الدراسية املقررات من عدداً بنجاح اجتيازه عد التخصص غ اضية الر بية ال وس الور الب

وس الور الب مستوي املختص القسم مجلس ا يحدد ال عدد. التكميلية يتجاوز ال بحيث

أر  عن التكميلية ساسيةاملقررات للمقررات سابق متطلباً تكون أال شرط مقررات حالة .عة و

يل ل كشرط املقررات ذه للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز
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الدبلومة نامج، مقررات ال ساعات ضمن املقررات ذه لھ تحسب    .وال

مجلس-3 توصية ع بناءً لية ال ملجلس درجةيجوز ع اصل ا الطالب يل قبول القسم

التكميلية الدراسية املقررات من عدداً بنجاح اجتيازه عد اضية الر بية ال غ وس الور الب

وس الور الب مستوي املختص القسم مجلس ا يحدد املقررات. ال عدد يتجاوز ال بحيث

م تكون أال شرط مقررات عة أر عن ساسيةالتكميلية للمقررات سابق عن .تطلباً ا اد ز حالة و

مقررات يل ل كشرط املقررات ذه للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر

نامج، الدبلومة ال ساعات ضمن املقررات ذه لھ تحسب   .وال

مادة

)13(  

نامج لل الدراسية   :الساعات

يج-1 الدبلومة ع الطالب يحصل ي التال ا بيا املعتمدة الساعات من عدد يدرس أن  :ب

 24نية امل الدبلومة ع صول ل معتمدة   .ساعة

 30التخصصية الدبلومة ع صول ل معتمدة   .ساعة

الدبلومة ادة ش للدرجات اكمي ال واملعدل التقدير رصد   . و

لھ-2 يحق ال نية امل الدبلومة ادة ش ع اصل ا لدرجةالطالب دراستھ إلستكمال يل ال

لھ فيجوز التخصصية الدبلومة ادة ش ع اصل ا الطالب أما ، التخصص اديمي املاجست

القسم مجلس موافقة عد وذلك التخصص ذات اديمي املاجست لدرجة دراستھ إستكمال

ي بال اصة ا الشروط يفاء وإس لية ال مجلس وإعتماد للدرجةاملختص   .ل

املاجست   درجة ع صول ل العامة   القواعد

مادة

)14(  

يل ال   :شروط

ماده الواردة للشروط باإلضافة املاجست لدرجة الطالب يل ي ما ط   ):5(ش

التخصص1  فرع عادلھ ما أو اضية الر بية ال وس الور الب درجة ع حاصالً يكون أن ـ

عا للدرجاتبتقدير اكمى ال التقدير نقاط بمتوسط أو قل ع جيد عنCGPAم ) (2.333اليقل

امعات ا إحدى امعات/ من ل ع املجلس من التخصص فرع ا ف املع د   .  املعا

ع-2 اصل ا الطالب يل قبول املختص القسم مجلس اح اق ع بناء لية ال ملجلس يجوز

ا الب مندرجة عدداً بنجاح اجتيازه عد وذلك التخصص فرع غ اضية الر بية ال وس لور

الدبلومة أو وس الور الب مستوى التكميلية الدراسية القسم املقررات ا يرا ال التخصصية

ة سابق. ضرور متطلباً تكون أال شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقررات عدد يتجاوز ال بحيث

ذهلل للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و ساسية مقررات

نامج ال ساعات ضمن املقررات ذه لھ تحسب وال املاجست مقررات يل ل كشرط   .املقررات

وس3 الور ب مقبول تقدير ع اصل ا الطالب ع اضة ـ الر بية يلال ال رغب لدرجةو

من ن دراس ن فصل أول خالل تكميلية املقررات من عددا اجتياز لية ال لالئحة طبقاً املاجست

تراكمي متوسط بتقدير القسم مجلس اح إق ع بناءاً لية ال ا تحدد وال الطالب CGPAيل

عن يقل املادة 2.333ال حكم التكميلية املقررات حكم طبق الالئحةمن2البند12و   .ذه

درجة4 ع اصل ا الطالب يل قبول القسم مجلس توصية ع بناءً لية ال ملجلس يجوز ـ

بية ال تخص دبلومة ع حصولھ عد وذلك اضية الر بية ال تخصص غ وس الور الب
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بتقدير اضية باح) (2.333الر عالقة ا ل نة م مزاولة ت يث ما تقديم شرط بيةو ال تخصصات د

اضة والر   .البدنية

الطالب-5   اجتياز بنجاح%  50عد العامة ساسية املقررات ا بي من الدراسية املقررات من

عنCGPAبتقدير يقل إعادة(  2.333ال أو إضافية مقررات يل ال الطالب ع وجب إال و

الدرجات تقدير متوسط ن لتحس املقررات عض خطة-)  يل يل ل بطلب الطالب يتقدم

للرسالة البح ح   .املق

موضوع -6 يل ب التقدم قبل للقسم سيمينار للرسالة البح ح املق خطة الطالب عرض

القسم مجلس ع وعرضھ يتم. الرسالة للرسالة البح ح املق ع القسم مجلس موافقة حالة و

شكيل و جراءات شرافإستكمال   . نة

امعة7 ا مجلس من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية جن اللغة مستوي اجتياز الطالب ع   .ـ

للدرجات8 تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح عد يقلCGPAـ ال

عرض2.333عن الطالب يقوم أن يجوز الرسالة موضوع من اء ن صورةو رسالتھ نتائج

مع شراف يئة من موقعاً الرسالة صالحية ر بتقر بالتقدم الرئ املشرف ا عد يقوم سيمينار

الرسالة ع كم ا نة شكيل اح إلق القسم مجلس ع العرض  .طلب

بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء إختالف حالة رو تقر

العلمي القسم قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ إع ب س فيھ شرح تفصي

املناسب القرار وإتخاذ الة ا   .بدراسة

العلمية9 م رسال مناقشة عد و الدرجة متطلبات يجتازون الذين للطالب املاجست درجة تمنح ـ

يرص وال ، ن املحكم نة بواسطة ا املاجستوإجاز ادة ش للدرجات اكمي ال املعدل أو التقدير د

الطالب تقديرات بيان الطالب ا اجتاز ال املقررات تقديرات ترصد    Students Transcriptولكن

مادة

)15(  

نامج لل الدراسية   :الساعات

يدرس أن يجب املاجست درجة ع الطالب يحصل ي در 30ل مقررات معتمدة التاساعة موزعة   :اسية

و6 عام أسا و12ساعات تخصص أسا عدد12ساعة إ باإلضافة ة اختيار مقررات ساعة

بمجموع8 للرسالة معتمدة ع38ساعات صول ل جمالية الساعات لعدد معتمدة ساعة

  .الدرجة

الفلسفة   دكتوراه ع صول ل العامة   القواعد

مادة

)18(  

ال   :يلشروط

ماده الواردة للشروط باإلضافة الدكتوراه لدرجة الطالب يل التا ط   ): 5(ش

من-1 ا ف املع امعات ا إحدى من اضية الر بية ال املاجست درجة ع حاصالً يكون أن

امعات ل ع   .املجلس

املخت-2   القسم مجلس اح اق ع بناء لية ال ملجلس عيجوز اصل ا الطالب يل قبول ص

التخصص فرع غ املاجست الدراسية. درجة املقررات من عدد بنجاح إجتياز عد وذلك

ة ضرور القسم ا يرا وال املاجست أو الدبلوم أو وس الور الب مستوى ال. التكميلية بحيث

أال  شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقررات عدد للمقرراتيتجاوز سابق متطلب تكون
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املقررات ساسية ذه للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و

ساعات ضمن املقررات ذه لھ تحسب وال للرسالة يل ال أو يدية التم الدراسة للقيد كشرط

نامج   ال

شاملـ3   امتحان للطالب شرطComprehensive Examعقد اً   :شفو

 للدرجات تراكمي ومتوسط بنجاح الدراسية املقررات الطالب عن CGPAاجتياز يقل    2.333 ال

 للرسالة البح ح املق خطة يل عد   .و

للدرجات تراكمي تقدير ع الطالب حصول حال من CGPAو الطالب2.333أقل ع

ا عض إعادة أو إضافية مقررات يل الدرجاتال متوسط ن لتحس   .ملقررات

 موضوعات يعاب اس ، وشموالً عمقاً الطالب قدرة قياس إ الشامل متحان دف

ية املن الطالب قدرة قياس إ دف و املساندة الفرعية والتخصصات الرئ التخصص

من عليھ عرض ملا املناسبة لول ا اح واق تاج ست و والتحليل التأمل وتكونأسئلةع

نة ال أعضاء أراء باغلبية الً مؤ غ أو الً مؤ لإلمتحان ائية ال الطالب يجة  .ن

 امعة ا مجلس يقرره ملا طبقاً الدكتوراه لدرجة الشامل متحان أداء آلية   .تطبق

الطالب-4   إجتياز الدراسية%  50عد املقررات العامةمن ساسية املقررات ا بي بنجاحمن

عنCGPAبتقدير يقل إعادة(2.333)ال أو إضافية مقررات يل ال الطالب ع وجب وإال

الدرجات تقدير متوسط ن لتحس املقررات عض   .دراسة

للرسالة البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب الشامل. يتقدم متحان إجتيازه قبل   . وذلك

البح ح املق خطة الطالب عرض البحو ح املق خطة يل ب التقدم قبل للقسم سيمنار

القسم مجلس ع وعرضھ   .للرسالة

شكيل و جراءات إستكمال يتم للرسالة البح ح املق خطة ع القسم مجلس موافقة حالة و

شراف   .نة

الصادرة5 املنظمة للقرارات وفقاً ية جن اللغة مستوي اجتياز الطالب ع امعةـ ا مجلس مامن

املاجست دراسة أثناء الطالب يجتازه   .لم

للدرجات-6 تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح يقلCGPAعد ال

صورة2.333عن رسالتھ نتائج عرض الطالب يقوم أن يجوز الرسالة موضوع من اء ن و

ا املشرف ا عد يقوم معسيمينار شراف يئة من موقعة الرسالة صالحية ر بتقر بالتقدم لرئ

الرسالة ع كم ا نة شكيل اح إلق القسم مجلس ع العرض  .طلب

ر تقر بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء إختالف حالة و

التوق عدم ع اضھ إع ب س فيھ شرح العلميتفصي القسم قوم و الصالحية ر تقر ع يع

املناسب القرار وإتخاذ الة ا   .بدراسة

وذلك-7 الدرجة متطلبات وجميع العلمية رسالتھ مناقشة يجتاز الذي للطالب الدكتوراه درجة تمنح

اكمي ال املعدل أو التقدير يرصد وال لية ال مجلس وموافقة القسم مجلس اح اق ع بناءً

الدكتوراهلل ادة ش تقديرات. درجات بيان الطالب ا إجتاز ال املقررات تقديرات ترصد ولكن

  .Student Transcriptالطالب
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مادة

)19(  

نامج لل الدراسية   :الساعات

يدرس أن يجب الدكتوراه درجة ع الطالب يحصل ي التا24ل موزعة دراسية مقررات معتمدة 6ساعة

أس عامساعات تخصص9ا أسا من9ساعات عدد إ باإلضافة ة اختيار مقررات ساعة24ساعات

عن الدرجة ع صول ل جمالية الساعات عدد تقل ال بحيث للرسالة معتمدة48معتمدة   .ساعة

العلمية بناتبقسام اضية الر بية ال   :لية

القسم  كود
Code  

Specialization  بةالشع/التخصص  Departement  م القسم  

01   Courses and 
methods of 
teaching of 

physical 
education 

وطرقاملنا
بية ال س تدر

اضية  الر

1  

02 Sport training ا ر ب  Sport training تدر
and movement 

analysis 

ب التدر
وعلوم ا الر

ركة  ا

2  
movement analysis حركةعلم  

03   sport 
management 

اضية الر دارة  3  

04   Recreation 
sciences  

ح و   4 ال

05   Health sciences ية ال   5 العلوم
06 Amastr in the 

foundations of 
Psychological, 

educational and 
sports 

بية ال أصول
اضة والر   البدنية

 

Psychological, 
educational and 
social sciences 

ةالعلوم بو ال
والنفسية

جتماعية  
 

6  

Sport psyology  ا الر النفس  علم
 

Socian sport sciences اضة الر إجتماع  علم
 

 

بنات اضية الر بية ال لية ب العلمية والدرجات  الدبلومات

أوالً :الدبلومات:  

نية: امل الدبلومات -1 

الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department  

Diploma  م  الدبلومة.  

ية 601 3 ال  Injuries and sport العلوم

rehabilitation.  

يل والتأ صابات

ا   الر

1  
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التخصصية:  2-الدبلومات

عدد

الساعات

 املعتمدة

Credit 

Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

ا ل ع التا العلمي  القسم

Department  

Diploma  م  الدبلومة.  

س 601 3 التدر وطرق املنا

اضية الر بية  ال

school sports  املدرسية اضة   الر

  

1  

ا 601 3 الر ب التدر

ركة ا  وعلوم

sport training 

and movement 

analysis  

ا الر ب التدر

ركة ا   وعلوم

2  

اضيةدا 601 3 الر رة  sport 

management  

  

اضية الر   3  دارة

ح 601 3 و  Recreation ال

sciences  

ح و   ال

  

4  

ية 601 3 ال  Health sciences العلوم

in the sport field  

ية ال العلوم

ا الر   املجال

5  

ة 601 3 بو ال العلوم

جتماعية و  والنفسية

psychological 

and educational 

guiding  

رشاد و التوجيھ

النف بوي ال

ا   الر

6  

امل: ثانياً    :والدكتوراهاجستدرجات

الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department  

M.SC./Ph.D. املاجست 

 الدكتوراه

 

.م  

 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه
وطرق 701 801 3 3 املنا

بية ال س التدر

اضية  الر

Courses and 

methods of 

teaching of 

physical education  

وطرق املنا

بية ال س تدر

اضية   الر

1  

ا 701 801 3 3 الر ب التدر

ركة ا  وعلوم

sport training  ب التدر

شاط ال

ا الر

  التخص

2  
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3 3 801 701 motion sciences in 

the sport field  

ركة ا علم

ا الر  املجال

  

3  

اضية 701 801 3 3 الر دارة  sport management  اضية الر   4  دارة

ح 701 801 3 3 و  Recreation ال

sciences  

ح و   5  ال

ية 701 801 3 3 ال  Health sciences in العلوم

the sport field  

ال يةالعلوم

املجال

ا  الر

  

6  

ة 701 801 3 3 بو ال العلوم

والنفسية

جتماعية  و

sport psychology  النفس علم

ا   الر

7  

3 3 801 701 sport and physical 

education 

principles  

بية ال أصول

البدنية

اضية  والر

  

8  

3 3 801 701 social sport 

sciences  

إجتماع علم

اضة   الر

9  
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لية ال شاء إ خ    -:تار

عام لية ال ت ش باإل 1959أ القطن لشئون العا د املع اسم التعليمتحت وزارة إ ضمت ثم ة سكندر

عام ا ج خر من دفعة أول ج تخر عد ن. 1963العا ح التطور من ثالثة بمراحل لية ال مرت   . ثم

 جامعة1977عام بع ت نوعية لية ك القطن علوم لية إ القطن لشئون العا د املع ر تطو تم

إع ا رسال أداء واستمرت بصورةحلوان القطن وحليج وفرز إنتاج مجال للعمل ن ج خر داد

عام ح   .1984أساسية

 عام رقم1985و وري م ا القرار خ303صدر لية10/7/1985بتار إ القطن علوم لية ل بتحو

ة-زراعة باإلسكندر حلوان   .جامعة

 عام رقم1989ثم وري م ا القرار خ361صدر ة3/9/1989بتار سكندر جامعة ا لية ال   بضم

سابا بمنطقة لية ال ة(باشا-وتقع سكندر مناطق أر من حوا) و مساحة عدد7ع وتضم أفدنة

نحو5 سع مدرج ل الدراسية300مدرجات، القاعات من عدد إ باإلضافة لية. طالب ال تضم كما

زة املج الدراسية املعامل من وا العلياعدد والدراسات وس الور الب ملرحل لطالب للتخصص واملناسبة

علمي قسم ل الكيمياء(ب البيولو-معامل لياف-معامل وتكنولوجيا ليج وا الفرز معامل-معامل

  ).كمبيوتر

املالعب من عدد أيضا لية ال القدم(تضم اضية) اليد-الطائرة-السلة-كرة ر ألعاب صالة زةمج) جيم(و

املختلفة اضية الر زة ج و زراعية. باملعدات وصوب ومشاتل خضراء ومساحات حدائق لية ال تضم . كما

ا ومزارع لية ال منتجات لبيع منفذ لية بال ق   .وم

مكتبة لية منبال وكذا6تتكون ية جن و ية العر ات والدور الكتب من العديد املكتبة تضم قاعات

العلمية نحوالرسائل إ ا مجموع يصل وال الزراعية التخصصات يوجد. مرجع2000افة كما

للقراءة از ج ش(باملكتبة امليكروف و ال). ميكروفيلم و ونية لك للمكتبة قاعة املكتبة متصلةوتضم رقمية

العادية املكتبة إ باإلضافة الدولية نت ن   شبكة

س أب منطقة بحثية مزرعة لية العاشرة( ولل ة مساحة) القر مرحلة72ع الطالب ب لتدر فدان

لية بال س التدر يئة وأعضاء العليا الدراسات مرحلة لطالب العلمية بحاث وإلجراء وس، الور ا. الب أ كما
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الزراعة ديثة ا ات باالتجا املحيطة الزراعية املناطق إرشاد مجاالت. ساعد افة املزرعة الزراعةتضم

ن سات وال املحاصيل إنتاج ة-خضر(من نحل) فاك ية وتر والداج ي يوا ا نتاج و أسماك   .   ومزارع

خاص ع طا ذات وحدة لية الزراعية(بال دمات ا ات) مركز ا وتقديم املجاالت افة الزراعية شارات لالس

والزراعة بالغذاء املتعلقة املختلفة   .والتحاليل

ليةكما بال ن والعامل س التدر يئة وأعضاء للطالب ية ال الرعاية تقدم عالجية وحدة لية بال   .يوجد

ةال                                                    :رؤ

وخدمة والبحثية التعليمية امج ال اً متم مركزاً ة سكندر جامعة ـ باشا سابا ـ الزراعة لية تصبح ن أ

استصالحاملجت املائية، حياء و ي السم راع س القطن، وتكنولوجيا إنتاج مجاالت الزراعية العلوم مع

ي، النبا نتاج الزراعية، ة يو ا التكنولوجيا الزراعية، والتنمية التخطيط ة، راو ال را راع واس

امل ع ة والعطر الطبية النباتات وتكنولوجيا إنتاج والعامليوكذلك قليمي و املح إعداد.ستوي كذلك

وخارجياً  داخلياً دة الفر م تخصص مجاالت بداع و التم وإبراز والتفوق للنجاح   .الطالب

                                              :رسالةال

ة .1 متم عليمية برامج ة سكندر جامعة ـ باشا سابا ـ الزراعة لية لطالبتقدم عالية جودة وذات

ةم ومتم دة فر زراعية برامج تطبيقية بحوثاً وتنفذ العليا والدراسات وس الور الب   رحل

العامة .2 دمة ا بفعالية م    .سا

ال .3 تلك اتامجتمزج ل الطالب ساب اك ع ك ال و دارة مع بالتكنولوجيا الزراعية العلوم

ارات ال. وامل وتقديمتتطلع امل م مستقبل النجاح ع ا طال قدرات تدعيم أو ز عز إ دوماً لية

للمجتمع أفضل حياة ليقدموا م ل إيجابية امات    .إس

م .4 وانخراط الطالب ر وتطو التعليمية العملية ن تحس خالل من ا رسال تحقيق إ لية ال س

ذا ر تطو وكذلك املختلفة شطة و   .االبحوث

دف   :    ال

النادرة .1 الزراعية العلوم تخصصات املتم اديمي املستوى ذوى من ن ج بخر املجتمع د تزو

ة راع( واملتم س ، ة والعطر الطبية النباتات وتكنولوجيا إنتاج ، القطن وتكنولوجيا إنتاج مثل

ر  ال را راع واس استصالح ، املائية حياء و ى ،السم الزراعية والتنمية التخطيط ، ة او

الزراعية ة يو ا التكنولوجيا و ى النبا   )  نتاج

تلك .2 الزراعية التنمية خطط يدفع الذي العلمى املحفز ل ش وال لة املؤ ة شر ال الكوادر توف

املجاال  تلك للعمل والعملية ة النظر واملعارف ارات بامل م د تزو مع املتفردةاملجاالت   . ت

بحيث .3 ن واملنتج ن املزارع دمة تطبيقية نوا إ ا تج ت ال البحوث ع تطو إ لية ال س

ا رسال يحقق ما و الزراعية وقضاياه املجتمع مع  .تتفاعل
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ساباباشا زراعة لية ب دد ا للطالب القبول   :قواعد

العلي للدراسات املوحدة العامة القواعد بع معت الدليل ذا صدر وردت وال املعتمدة الساعات بنظام ا

ساباباشا زراعة لية ل املعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات الئحة ورد كما تية املواد نص تطبيق

  :و

مادة

)5(  

يل وال للقبول العامة   :الشروط

1 امع ا إحدى من وس الور الب درجة ع اصل ا الطالب املجلسيقبل من ا ف املع ات

برنامج ل ب القبول شروط أستو م العليا الدراسات امج ب للدراسة امعات ل   .ع

2 ملجموعة انت سواء حدة ع علمي قسم ل ا يضع ال ختيار شروط الطالب ستو أن

امل القسم مجلس موافقة ع يحصل وأن ا بذا تدرس حالة ل أو الطالب ومجلسمن ختص

لية   .ال

3 العليا الدراسات إدارة قبل من ة املطلو والنماذج ندات املس الطالب ستو   .أن

4 الدراس مقررات من مقرر أول يل خ تار من يبدأ الطالب يل خ العلياتار لم. ات وإذا

لھ يل ال يل يلھ عد درا فصل أول مقررات يل ب الطالب   . يقم

5 ميخت و املناسبة املقررات الطالب اديميار املرشد من عتمده و مقررات يل نموذج

والبحوث العليا للدراسات لية ال ووكيل القسم س   .ورئ

6 املقررة املواعيد خالل الدراسية الرسوم سداد عد إال مقرر أي الً م الطالب عت   .ال

7 ل سمح ي ل للطالب أسا شرط يل لھال الدراسية املقررات وحساب ضور با   .ھ

8 ي الثا سبوع اية قبل املقررات يل إجراءات اء بإ يقوم ال الذي فصالطالب من

الصيفي الفصل من ول سبوع أو يع والر ف ر حضور ا لھ يحق   .املحاضراتال
 

املاجست   درجة ع صول ل العامة   القواعد

مادة

)14(  

يلشروط   :ال

الواردة للشروط باإلضافة الزراعية العلوم املاجست لدرجة الطالب يل ي ما ط ش

  ):5(ماده

التخصصات .1 من ا عادل ما أو الزراعية العلوم وس الور الب درجة ع حاصالً يكون أن

امل من ا ف املع د املعا أو امعات ا إحدى من خري ليات بتقديرال امعات ل ع جلس

قل ع جيد للدرجات) +C(عام اكمي ال التقدير نقاط بمتوسط عن CGPAأو اليقل

)333,2( .  

ع .2 اصل ا الطالب يل قبول املختص القسم مجلس اح اق ع بناء لية ال ملجلس يجوز

عدداً  اجتيازه عد وذلك التخصص فرع غ وس الور الب الدراسيةدرجة املقررات من

ال حيث و ة ضرور القسم ا يرا وال أع أو وس الور الب مستوى  عدد يتجاوز  التكميلية

عة عن التكميلية املقررات ا حالة و مقررات أر اد عة عن ز  سنة الطالب يق مقررات أر

يلية املاجست املقررات ذه للنجاح تأ مقررات يل ل تح كشرط املقرراتوال ذه لھ سب

نامج ال ساعات   .ضمن
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املاجست .3 لدرجة يل ال رغب و وس الور الب مقبول تقدير ع اصل ا الطالب ع

بتقدير الدراسة مجال تخص دبلوم ع صول ا لية ال لالئحة قل)333,2(طبقا ع

.  

بتق .4 بنجاح الدراسية املقررات الطالب اجتياز عنCGPAديرعد يقل ع(  2.333ال وجب إال و

تقدير متوسط ن لتحس املقررات عض يل إعادة أو إضافية مقررات يل ال الطالب

يتقدم-) الدرجات أن جوز و للرسالة البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب يتقدم

اجتيازه عد للرسالة البح ح املق خطة يل ل بطلب الساعات% 30 الطالب من قل ع

الدراسية(املعتمدة بتقدير) املقررات عن CGPA بنجاح يقل   . 2.333ال

الرسالة .5 موضوع يل ب التقدم قبل للقسم سيمينار للرسالة البح ح املق الطالب عرض

القسم مجلس ع يت. وعرضھ للرسالة البح ح املق ع القسم مجلس موافقة حالة مو

شراف نة شكيل أجراءات   .إستكمال

امعة .6 ا مجلس من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية، جن اللغة مستوى إجتياز الطالب   .ع

بمتوسط .7 بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح يقلCGPAللدرجاتتراكميعد ال

يجوز) 333,2(عن الرسالة موضوع من اء ن صورةو رسالتھ نتائج عرض الطالب يقوم أن

املؤتمرات أو املتخصصة املجالت أحد رسالتھ من البحوث أحد شر قبول أو شر و سيمينار

املتخصصھ من. العلمية موقعة الرسالة صالحية ر بتقر بالتقدم الرئ املشرف ا عد يقوم

ن شكيل ل القسم مجلس ع العرض وطلب شراف حالةيئة و للرسالة كم ا ة

تفصي ر تقر بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء آراء اختالف

بدراسة العلمي القسم ليقوم الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ إع ب س فيھ شرح

املناسب القرار واتخاذ الة   .ا

للطالب -8 املاجست درجة العلميةتمنح م رسال مناقشة عد و الدرجة متطلبات يجتازون الذين

املاجست ادة ش للدرجات اكمي ال املعدل أو التقدير يرصد وال كم، ا نة بواسطة ا وإجاز

الطالب تقديرات بيان الطالب ا اجتاز ال املقررات تقديرات ترصد    Students Transcriptولكن

مادة

)15(  

نامجالساعا لل الدراسية   :ت

يدرس أن يجب املاجست درجة ع الطالب يحصل ي إ30ل باإلضافة معتمدة ساعات8ساعة

عد تقل ال بحيث للرسالة عندمعتمدة الدرجة ع صول ل جمالية ساعة38الساعات

  .معتمدة

الدكتوراه   درجة ع صول ل العامة   القواعد

مادة

)18(  

يل ال   :شروط

ماده الواردة للشروط باإلضافة الفلسفة دكتور لدرجة الطالب يل التا ط   ):5(ش

من .1 ا ف املع امعات ا إحدى من التخصص فرع ماجست درجة ع حاصالً يكون أن

امعات ل ع   .املجلس
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ا .2   يل قبول املختص القسم مجلس اح اق ع بناء لية ال ملجلس عيجوز اصل ا لطالب

التكميلية الدراسية املقررات من عدداً اجتيازه عد وذلك التخصص فرع غ املاجست درجة

ة ضرور القسم ا يرا وال املاجست أو وس الور الب ال. مستوى  املقررات عدد يتجاوز  بحيث

عة عن التكميلية ساس مقررات أر للمقررات سابق متطلب أالتكون وشرط ا حالة ية اد  عن ز

عة يلية سنة الطالب يقتمقررا أر مقررات املقررات ذه للنجاح تأ يل ل كشرط

نامج الدكتوراه ال ساعات ضمن املقررات ذه لھ تحسب   .وال

شامل .3 امتحان للطالب ملاComprehensive Examعقد طبقاً التخصص اً شفو ثم ا ر تحر

ال الالئحة شرطتحدده التخصص مجال لية لل   :داخلية

 للدرجات تراكمي ومتوسط بنجاح الدراسية املقررات الطالب عن CGPAاجتياز يقل   ال

333,2   

 للرسالة البح ح املق خطة يل عد   .و

للدرجات تراكمي تقدير ع الطالب حصول حال من CGPAو الطالب333,2 أقل ع

مقررات يل الدرجاتال متوسط ن لتحس املقررات عض إعادة أو   .إضافية

 موضوعات يعاب اس ، وشموالً عمقاً الطالب قدرة قياس إ الشامل متحان دف

ية املن الطالب قدرة قياس إ دف و املساندة الفرعية والتخصصات الرئ التخصص

املن لول ا اح واق تاج ست و والتحليل التأمل أسئلةع من عليھ عرض ملا وتكوناسبة

نة ال أعضاء أراء باغلبية الً مؤ غ أو الً مؤ لإلمتحان ائية ال الطالب يجة  .ن

 امعة ا مجلس يقرره ملا طبقاً الدكتوراه لدرجة الشامل متحان أداء آلية   .تطبق

بتقدير .4 بنجاح الدراسية املقررات الطالب إجتياز عنCGPAعد يقل ع( 2.333ال وجب وإال

تقدير متوسط ن لتحس املقررات عض دراسة إعادة أو إضافية مقررات يل ال الطالب

للرسالة) الدرجات البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب الطالب. يتقدم يتقدم أن جوز و

إجتيازه عد للرسالة البح ح املق خطة يل ل السا% 30بطلب من قل املعتمدةع عات

بتقدير عنCGPAبنجاح الشامل2.333اليقل متحان إجتيازه قبل خطة. وذلك الطالب عرض و

ع وعرضھ للرسالة البح ح املق خطة يل ب التقدم قبل للقسم سيمنار البح ح املق

القسم يت. مجلس للرسالة البح ح املق خطة ع القسم مجلس موافقة حالة إستكمالو م

شراف نة شكيل و   .جراءات

ية .5 جن اللغة مستوي اجتياز الطالب امعةع ا مجلس من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً

املاجست دراسة أثناء بنجاح الطالب م يجتاز لم   .ما

بمتوسط .6 بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح يقل CGPAللدرجاتتراكميعد ال

صورة333,2عن رسالتھ نتائج عرض الطالب يقوم أن يجوز الرسالة موضوع من اء ن و

قبل املؤتمرات، أو املتخصصة املجالت أحد رسالتھ من البحوث أحد شر قبول أو شر و سيمينار

القسم مجلس ع الرسالة صالحية ر بتقر نة  .التقدم أعضاء أراء اختالف حالة شرافو

عدم ع اضھ اع ب س فيھ شرح تفصي ر تقر بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع

املناسب القرار واتخاذ الة ا بدراسة العلمي القسم قوم و الصالحية ر تقر ع  .التوقيع
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الدرجة .7 متطلبات وجميع العلمية رسالتھ مناقشة يجتاز الذي للطالب الدكتوراه درجة تمنح

ليةو  ال مجلس وموافقة القسم مجلس اح اق ع بناءً اكمي. ذلك ال املعدل أو التقدير يرصد وال

الدكتوراه ادة ش تقديرات. للدرجات بيان الطالب ا اجتاز ال املقررات تقديرات ترصد ولكن

  .  Student Transcriptالطالب

مادة

)19(  

نامج: لل الدراسية  الساعات

يحصل ي درجةل ع يدرس الطالب أن يجب عدد24 الدكتوراه إ باإلضافة معتمدة 24ساعة

عن الدرجة ع صول ل جمالية الساعات عدد تقل ال بحيث للرسالة معتمدة ساعة48ساعة

  .معتمدة
  

ساباباشا: زراعة لية ب العلمية قسام  
 

القسم  كود

Code  
Specialization الشعبة/التخصص  Departement م القسم  

01 Soil and Water واملياهرا  Soil and 

Agricultural 

Chemistry 

را

والكيمياء

 الزراعية

1  

Agricultural 

Engineering 

الزراعية ندسة  ال

02 Agricultural 

Economics 

الزرا قتصاد  Agricultural  

Economics 

 

 

قتصاد

 الزرا

 

2  

Agricultural 

Extension 

الزرا رشاد  

Rural Society في الر  املجتمع

03 Animal Production ي يوا ا نتاج  Animal and Fish 

Production 

 

نتاج

ي يوا ا

ي  والسم

 

3  

Poultry Production الدواجن  إنتاج

Fish Production ي السم نتاج  

04  Crop Science ملحاصيلا       Plant 

Production 

 

ي النبا نتاج  

 

  

 Horticulture 

 

ن سات ة،(  ال الفاك

نة، الز ضر، ا

الطبية النباتات

ةو    )العطر

05    Plant Pathology النبات  Agricultural أمراض

Botany 

 

الزرا  النبات

 

5  

 Agricultural 

Microbiolog 

يولوجيا امليكرو

عيةالزرا  

 Genetics الوراثة 

06 Food Technology غذية تكنولوجيا غذية      6 علوم
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القسم  كود

Code  
Specialization الشعبة/التخصص  Departement م القسم  

Dairy Technology 

 

لبانتكنولوجيا  Food Sciences  

 

07  Economic 

Entomology 
قتصادية شرات  ا

Plant Protection 

 

 

 

النبات   وقاية

 

 

7  

Pesticides فات  مبيدات

Agricultural 

Zoology 
يوان الزراا  

  

ساباباشا زراعة لية ب العلمية  الدرجات

الزراعية: العلوم و الدكتوراه املاجست  درجات

الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department 

M.SC./Ph.D. 

الد/املاجست

 كتوراه

 

.م  

 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه

املاجست 30ملرحلة

و ساعات8ساعة

بحوث معتمدة

الدكتوراه  وملرحلة

معتمدة24 + ساعة

بحوث28 ساعة  

01 

والكيمياء را

 الزراعية

Soil and 

Agricultural 

Chemistry 

Soil and Water واملياهرا  1  

Agricultural 

Engineering  

ندسة ال

  الزراعية
2  

02 

الزرا     قتصاد

     Agricultural 

Economics 

Agricultural 

Economics  

قتصاد

  الزرا
3  

Agricultural 

Extension  

رشاد

  الزرا
4  

Rural Society 

  

املجتمع

في   الر
5  

03 

ي يوا ا نتاج

ي  والسم

Animal and Fish 

Production 

Animal 

Production  

نتاج

ي يوا   ا
6  

Fish 

Production 

نتاج

ي  السم
7  

Poultry 

Production  

إنتاج

  الدواجن
8  

ي 04 النبا نتاج  Crop Science  9  املحاصيل  
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الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department 

M.SC./Ph.D. 

الد/املاجست

 كتوراه

 

.م  

 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه
Plant Production 

 

Horticulture 

 

ن سات  ال

ة،( الفاك

ضر، ا

نة،نباتات الز

النباتات

الطبية

)ةالعطرو   

10  

05 

الزرا  النبات

Agricultural 

Botany 

Plant 

Pathology  
النبات   11  أمراض

Agricultural 

Microbiology  

يولو امليكرو

الزراعية   يا
12  

Genetics  13  الوراثة  

غذية 06   علوم

Food Sciences  

    Food 

Technology 

تكنولوجيا

غذية   

14  

Dairy 

Technology 

  

كنولوجيات

   لبان

15  

املاجست 30ملرحلة

و ساعات8ساعة

بحوث معتمدة

الدكتوراه  وملرحلة

معتمدة24 + ساعة

بحوث28 ساعة  

النبات 07   وقاية

Plant Protection 

 

    Economic 

Entomology  

شرات ا

  قتصادية

16  

Pesticides  مبيدات

  فات

17  

Agricultural 

Zoology  

يوانا

  الزرا

18  

  

  

  

  

  

  

  



Faculty of Nursing 
020 

برقم معتمدة لية خ71ال خ158برقمالتجديدو  2010يوليو29بتار تم29بتار   2016س

لية: ال مع تصال ووسائل  عنوان

يديالعنوان سموحة:  ال شباب مركز امام مون ف ادمون ش  

4291336-4291341-4291578-يفون تلال  

)  03( 4247314-فاكسال  

ي و لك   www .nurs.alexu.edu.eg:املوقع

ي و لك يد alexnursing@alex-nursing.edu.eg: ال 
 مقدمة:

لية ال شاء إ خ  تار

التمـر نـة م ان مـن بـالرغم و خ التـار فجـر منـذ سانية ن امل أقدم من ض التمر نة م ـاعت ا إال روح و فـن ض

املجتمـــع احتياجـــات لتلبيـــة و الصـــ املجـــال ـــ ع الســـر التقـــدم ملواكبـــة التكنولوجيـــا و العلـــوم ـــ ع اساســـا عتمـــد

ض التمــر مجــال ــ العلمــى ا مســتوا ــ عاليــة كفــاءه ذات مؤسســة.  لكــوادر أول شــاء إل ة ســكندر جامعــة بــادرت

جامعيـــا ممرضـــات ج لتخــر وســـط الشـــرق ضــ التمـــر نـــة م برســـالة ــوض لل نفســـيا و خلقيـــا و علميــا الت مـــؤ ت

ض للتمـر العــا ـد املع شــاء ا تـم ـ-حيـث ة سـكندر املمرضــات. 1954يوليــو4جامعــة مـن دفعــة أول تخرجـت و

عام وس الور الب درجة ع اصالت ا امعيات يل. 1959ا ال بدأ عام ثم املاجست  1970/ 1969لدرجة

عــــام ض التمــــر علــــوم ــــ الــــدكتوراه درجــــة ــــا تبع ليــــة1976/1977و ــــ إ ض للتمــــر العــــا ــــد املع ــــل تحو ــــان ثــــم

رقــم ــة ور م ا س رئــ بقــرار ــان ر و العناصــر ــ1994لســنة287مكتملــة ض للتمــر جامعيــة ليــة أول باعتمــاده

ليـــة ال حصـــلت قـــد و ة ســـكندر جامعـــة بـــع ت يـــة العر مصـــر ـــة ور لضـــمانجم القوميـــة يئـــة ال مـــن عتمـــاد ـــ ع

خ بتـــــار عتمـــــاد و التعلـــــيم رقـــــم2010/   7/ 29جــــودة يئـــــة ال إدارة مجلـــــس بقــــرار ليـــــة ال اعتمـــــاد تجديـــــد تــــم 158و

خ   29/9/2016بتار

ة   :الرؤ

علي متم كمركز العالم، مستوى ع ادة للر الوصول ة سكندر جامعة ض التمر لية متطمح

كفاءة م لد لة مؤ علمية كوادر ج تخر خالل من ض التمر نة م ر تطو مة واملسا العلمى، والبحث ض التمر

املنافسة ع ن وقادر والعاملية قليمية و املحلية السوق احتياجات لتلبية ض التمر نة م مجال عالية

تحقيق إ لية ال س و والتكنولوجيا العلم عصر نخبةالفعالة وجود من ستفادة ق طر عن داف ذه

ودوليا محليا العلمية الدرجات أع ع ن اصل ا س التدر يئة أعضاء من ة خالل. متم من لية ال وتأمل

الدو عتماد ع تحصل ية عر ض تمر لية أول تكون أن واملتم الدؤوب املستمر   .العمل

 :الرسالة

لية ض،س إكالتمر القومى، عتماد ع حاصلة ض تمر لية منالتمأول العلمية املعرفة شر

الدوري م للتقو ا وإخضاع املعاصرة ات تجا ضوء ودة ا ذات املطورة التعليمية امج ال تقديم خالل

العليا والدراسات وس الور الب مرحل خالل العاملية ودة ا ملعاي دف.وفقا اساليبكما لتطبيق لية ال

وعامليا واقليميا محليا العلمية بحاث شر و س التدر العلمى للتعليم. البحث الفرصة لية ال يح ت ايضا

ة و ئة الب خدمة شطة أ ع ينعكس مما والعملية العلمية ارات امل تنمية أجل من ب والتدر املستمر
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مختلف مع التعاون تدعيم خالل من العلمىاملجتمع البحث ومراكز املختلفة امعة ا ليات و ية ال يئات ال

والدو قليمى و املح املستوى  ع

ض التمر لية داف   ا

ديثة -1 ا العلمية التطورات يواكب بما املختلفة ض التمر فروع متخصصة ضية تمر كوادر ج تخر

والبحثية العلمية ية ال الرعاية   .مجال

طة -2 ا ر علومتطو والعاملية قليمية و املحلية ات التغ ملواكبة العليا للدراسات اتيجية س

ض   التمر

والبحث -3 والتعلم التعليم ديثة ا اتيجيات س بتفعيل والبحثية العلمية الطالب قدرات تنميھ

 .العلمى

ا -4 ع م يع و املعاونة يئة وال س التدر يئة أعضاء قدرات قليميةتنمية يئات ال مع لتواصل

العلمى والبحث التعليم كفاءة ر لتطو  .والدولية

احتياجات -5 مع يتوائم بما املختلفة املجتمع لشرائح املفتوح التمر بالتعليم خاصة برامج شاء ا

العمل سوق ومتطلبات  .املجتمع

العناي -6 بجودة لالرتقاء الدالئل ع القائمة العلمية بحاث ق اماكنسو ا وتطبيق ضية التمر ة

ية ال  الرعاية

املح -7 املستوى ع ية ال بالرعاية اصة ا واملؤسسات يئات ال مع والبحثية العلمية ات ا تبادل

والعاملى قليمى  و

ضية. -8 التمر البحثية بالعملية لالرتقاء املستمر التعليم برامج ر  .تطو

ا -9 شطة لال متم بح مركز شاء العلمىا البحث ودعم لتنمية ضية التمر  .لبحثية

وتطبيق -10 ارجية وا الداخلية املراجعة نظم بتطبيق والبحوث العليا الدراسات برامج جودة ضمان ة استمرار

يحية الت   .جراءات

سكندر  -11 وجامعة ض التمر لية ب ونية لك املواقع خالل من ن للباحث والدو املح شر ال ةتفعيل

والدولية ية العر امعات  . وا

البحوث -12 العليا الدراسات مجال بالشراكة اصة ا الدولية تفاقيات  تفعيل

ض التمر لية ب دد ا للطالب القبول   :قواعد

مع الدليل ذا صدر وردت وال املعتمدة الساعات بنظام العليا للدراسات املوحدة العامة القواعد بع ت

امل نص وتطبيق ض التمر لية ل املعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات الئحة ورد كما تية   :واد

يل  )5(مادة وال للقبول العامة   :الشروط

ا-1 ف املع امعات ا إحدى من ض التمر وس الور الب درجة ع اصل ا الطالب يقبل

الدراس امج ب للدراسة امعات ل ع املجلس لمن ب القبول شروط أستو إذا العليا ات

  .برنامج

انت2 أ سواء حدة ع علمى قسم ل ا يضع ال ختيار شروط الطالب ستو ان ـ

املختص القسم مجلس موافقة ع يحصل وان ا بذا تدرس حالة ل ل او الطالب من ملجموعة

لية ال   . ومجلس

والنما3 ندات املس الطالب ستو أن العلياـ الدراسات إدارة ة املطلو   .ذج
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يقم4 لم وإذا الدراسية املقررات من مقرر أول يل خ تار من يبدأ الطالب يل خ تار ـ

لھ يل ال يل يلھ عد درا فصل أول مقررات يل ب   .الطالب

عت5 و مقررات يل نموذج مأل و املناسبة املقررات الطالب يختار اديميـ املرشد من مده

والبحوث العليا للدراسات لية ال ووكيل القسم مجلس س   .ورئ

لھ6 الدراسية املقررات وحساب ضور با للطالب سمح ي ل أسا شرط يل ال   .ـ

املقررة7 املواعيد خالل الدراسية الرسوم سداد عد إال مقرر أي الً م الطالب عت ال   .ـ

فصالطال-8 من ي الثا سبوع اية قبل املقررات يل إجراءات اء بإ يقوم ال الذي ب

املحاضرات حضور لھ يحق ال الصيفي الفصل من ول سبوع أو يع والر ف ر   .ا

العليا   الدراسات دبلومة ع صول ا   قواعد

مادة

)12(  

يل ال   :شروط

أي لنيل الطالب يل ي ما ط اوش نية امل العليا الدراسات دبلومات من

املادة الواردة للشروط باإلضافة ض التمر علوم  ):5(التخصصية

امعات -1 ا إحدى من ض التمر وس الور الب درجة ع حاصالً يكون د/ أن املعا

امعات ل ع املجلس من ا ف   .املع

مجلس -2 توصية ع بناءً لية ال ملجلس عيجوز اصل ا الطالب يل قبول القسم

الدراسية املقررات من عدداً بنجاح اجتيازه عد التخصص غ وس الور الب درجة

وس الور الب مستوي املختص القسم مجلس ا يحدد ال يتجاوز. التكميلية ال بحيث

لل سابق متطلباً تكون أال شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقررات مقرراتعدد

ذه.ساسية للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و

الدبلومة مقررات يل ل كشرط ساعات، املقررات ضمن املقررات ذه لھ تحسب وال

نامج   .ال

مادة

)13(  

نامج لل الدراسية   :الساعات

م-1 عدد يدرس أن يجب الدبلومة ع الطالب يحصل ي التال ا بيا املعتمدة الساعات  :ن

 24نية امل الدبلومة ع صول ل معتمدة   .ساعة

 30التخصصية الدبلومة ع صول ل معتمدة   .ساعة

الدبلومة ادة ش للدرجات اكمي ال واملعدل التقدير رصد   .و

املاجست   درجة ع صول ل العامة   القواعد

مادة

)14(  

يل ال   :شروط

ط للشروطش باإلضافة ض التمر علوم املاجست لدرجة الطالب يل ي ما

ماده  ):5(الواردة

التخصص1 فرع عادلھ ما أو ض التمر وس الور الب درجة ع حاصالً يكون أن ـ

للدرجات اكمى ال التقدير نقاط بمتوسط أو قل ع جيد عام اليقلCGPAبتقدير

امعات  )(2.333عن ا إحدى املجلس/ من من التخصص فرع ا ف املع د املعا

امعات ل   .ع



 

 

 
 

254

الطالب-2 يل قبول املختص القسم مجلس اح اق ع بناء لية ال ملجلس يجوز

من عدداً بنجاح اجتيازه عد وذلك التخصص فرع غ وس الور الب درجة ع اصل ا

التكميلي الدراسية القسماملقررات ا يرا ال الدبلومة أو وس الور الب مستوى ة

ة تكون. ضرور أال شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقررات عدد يتجاوز ال بحيث

سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و ساسية للمقررات سابق متطلباً

مقررا يل ل كشرط املقررات ذه للنجاح يلية ذهتأ لھ تحسب وال املاجست ت

نامج ال ساعات ضمن     .املقررات
املاجست3   لدرجة يل ال رغب و وس الور الب مقبول تقدير ع اصل ا الطالب ع ـ

بتقدير الدراسة مجال تخصصية دبلومة ع صول ا إما لية ال لالئحة ع 2.333طبقاً

دبلومقل وجود عدم حالة الطالبو ع بالقسم تخصصية تكميليةة مقررات اجتياز

تراكمي متوسط بتقدير القسم مجلس اح إق ع بناءاً لية ال ا عنCGPAتحدد يقل  2.333ال

املادة حكم التكميلية املقررات حكم طبق الالئحة2البند12و ذه   .من

بتقدير-4 بنجاح الدراسية املقررات الطالب اجتياز عنCGPAعد يقل وجب(  2.333ال إال و

متوسط ن لتحس املقررات عض يل إعادة أو إضافية مقررات يل ال الطالب ع

الدرجات يتقدم-) تقدير أن جوز و للرسالة البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب يتقدم

عدد اجتيازه عد للرسالة البح ح املق خطة يل ل بطلب معتمدة18 الطالب ساعة

بتقدير) مقررات( عن CGPAبنجاح يقل   . 2.333 ال

يل -5 ب التقدم قبل للقسم سيمينار للرسالة البح ح املق خطة الطالب عرض

القسم مجلس ع وعرضھ الرسالة ح. موضوع املق ع القسم مجلس موافقة حالة و

شكي و جراءات إستكمال يتم للرسالة شرافالبح نة   .ل

امعة6 ا مجلس من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية جن اللغة مستوي اجتياز الطالب ع   .ـ

للدرجات7 تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح عد الCGPAـ

عن ع2.333يقل املوافقة او شر و الرسالة موضوع من اء ن منو علمى بحث شر

املجلس من ا عل املوافق العلمية ات الدور او العاملية املجالت احد محليا او دوليا رسالتة

امعات ل ا.ع عد يقوم سيمينار صورة رسالتھ نتائج عرض الطالب يقوم أن يجوز

م شراف يئة من موقعاً الرسالة صالحية ر بتقر بالتقدم الرئ العرضاملشرف طلب ع

الرسالة ع كم ا نة شكيل اح إلق القسم مجلس  .ع

ر تقر بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء إختالف حالة و

العلمي القسم قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ إع ب س فيھ شرح تفصي

وإتخاذ الة ا املناسببدراسة   .القرار

العلمية-8   م رسال مناقشة عد و الدرجة متطلبات يجتازون الذين للطالب املاجست درجة تمنح

للدرجات اكمي ال املعدل أو التقدير يرصد وال ، ن املحكم نة بواسطة ا ادة وإجاز ش

بيان الطالب ا اجتاز ال املقررات تقديرات ترصد ولكن الطالباملاجست تقديرات

Students Transcript .  
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مادة

)15(  

نامج لل الدراسية   :الساعات

يدرس ان يجب املاجست درجة ع الطالب يحصل ي باإلضافة30ل دراسية مقررات معتمدة ساعة

عدد للرسالة8إ معتمدة   .ساعات

الفلسفة   دكتوراه ع صول ل العامة   القواعد

مادة

)18(  

ال   :يلشروط

ماده الواردة للشروط باإلضافة الدكتوراه لدرجة الطالب يل التا ط   ): 5(ش

من-1 ا ف املع امعات ا إحدى من التخصص فرع املاجست درجة ع حاصالً يكون أن

امعات ل ع   .املجلس

قبول -2 املختص القسم مجلس اح اق ع بناء لية ال ملجلس عيجوز اصل ا الطالب يل

التخصص فرع غ املاجست الدراسية. درجة املقررات من عدد بنجاح إجتياز عد وذلك

الدبلوم أو وس الور الب مستوى ةالتخصالتكميلية ضرور القسم ا يرا وال املاجست . أو

أ شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقررات عدد يتجاوز ال للمقرراتبحيث سابق متطلب تكون ال

املقررات ساسية ذه للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و

للقيد ساعاتكشرط ضمن املقررات ذه لھ تحسب وال للرسالة يل ال أو يدية التم الدراسة

نامج   .ال

شاملـ3 امتحان للطالب اComprehensive Examعقد ر شرطوتحر اً   :شفو

 للدرجات تراكمي ومتوسط بنجاح الدراسية املقررات الطالب عن CGPAاجتياز يقل    2.333 ال

 للرسالة البح ح املق خطة يل عد   .و

للدرجات تراكمي تقدير ع الطالب حصول حال من CGPAو الطالب2.333أقل ع

أ إضافية مقررات يل الدرجاتال متوسط ن لتحس املقررات عض إعادة   .و

 موضوعات يعاب اس ، وشموالً عمقاً الطالب قدرة قياس إ الشامل متحان دف

ية املن الطالب قدرة قياس إ دف و املساندة الفرعية والتخصصات الرئ التخصص

ملا املناسبة لول ا اح واق تاج ست و والتحليل التأمل أسئلةع من عليھ وتكونعرض

نة ال أعضاء أراء باغلبية الً مؤ غ أو الً مؤ لإلمتحان ائية ال الطالب يجة  .ن

 امعة ا مجلس يقرره ملا طبقاً الدكتوراه لدرجة الشامل متحان أداء آلية   .تطبق

بتقدير-4 بنجاح الدراسية املقررات الطالب إجتياز عنCGPAعد يقل ع( 2.333ال وجب وإال

تقدير متوسط ن لتحس املقررات عض دراسة إعادة أو إضافية مقررات يل ال الطالب

عدد) الدرجات إجتيازه عد للرسالة البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب يتقدم أن جوز  و

م18 بتقديرساعة بنجاح عنCGPAعتمدة الش2.333اليقل متحان إجتيازه قبل . املوذلك

البح ح املق خطة يل ب التقدم قبل للقسم سيمنار البح ح املق خطة الطالب عرض و

القسم مجلس ع وعرضھ البح. للرسالة ح املق خطة ع القسم مجلس موافقة حالة و

شراف نة شكيل و جراءات إستكمال يتم   .للرسالة

اللغة5 مستوي اجتياز الطالب ع امعةـ ا مجلس من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية ماجن

املاجست دراسة أثناء الطالب يجتازه   .لم
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للدرجات-6 تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح يقلCGPAعد ال

علم2.333عن بحث شر ع املوافقة او شر و الرسالة موضوع من اء ن اوو دوليا رسالتة من ى

امعات ل ع املجلس من ا عل املوافق العلمية ات الدور او العاملية املجالت احد يجوز.محليا

ر بتقر بالتقدم الرئ املشرف ا عد يقوم سيمينار صورة رسالتھ نتائج عرض الطالب يقوم أن

العرض طلب مع شراف يئة من موقعة الرسالة شكيلصالحية اح إلق القسم مجلس ع

الرسالة ع كم ا  .نة

ر تقر بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء إختالف حالة و

العلمي القسم قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ إع ب س فيھ شرح تفصي

امل القرار وإتخاذ الة ا   .ناسببدراسة

وذلك-7 الدرجة متطلبات وجميع العلمية رسالتھ مناقشة يجتاز الذي للطالب الدكتوراه درجة تمنح

للدرجات اكمي ال املعدل أو التقدير يرصد وال لية ال مجلس وموافقة القسم مجلس اح اق ع بناءً

الدكتوراه ادة الطالب. ش ا إجتاز ال املقررات تقديرات ترصد الطالبولكن تقديرات بيان

Student Transcript.  

مادة

)19(  

نامج لل الدراسية   :الساعات

يدرس أن يجب الدكتوراه درجة ع الطالب يحصل ي دراسية24ل مقررات معتمدة ساعة

عدد إ للرسالة24باإلضافة معتمدة   ساعة

ض: التمر لية ب العلمية قسام  

القسم  كود

Code  

Specialization 

/ الشعبة/التخصص  

Departement  م  القسم  

01  Medical Surgical  را وا الباط ض   1 التمر

02  Critical Care and 

Emergency Nursing  

رجة ا العناية ض تمر

 والطوارىء

2  

03  Obstetric and 

Gynecological Nursing 

ساء ال امراض ض تمر

 والتوليد

3  

04  Pediatric Nursing  طفال ض   4 تمر

05  Psychiatric Nursing and 

Mental Health  

ة وال النف ض التمر

 النفسية

5  

06  Community Health 

Nursing  

املجتمع ة ض   6 تمر

07  Gerontological Nursing  ن املسن ض   7 تمر

08  Nursing Administration  ض التمر   8 إدارة

09  Nursing Administration  ض التمر عليم  9  
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ض التمر لية ب العلمية والدرجات  الدبلومات

أوالً :الدبلومات:  

نية: امل  الدبلومات

الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department  

Diploma  م  الدبلومة.  

ض 60 24 التمر

الباط

راوا  

Nephrology 

Nursing  

الك مر ض   1  تمر

24 60 Prevention and 

Control of Infection  

العدوي  افحة وم   2  منع

ض 60 24 تمر

العناية

رجة ا

 والطوارئ 

General Intensive 

CareNursing  

العناية ض تمر

العامة   املركزة

3  

24 60 Emergency Care 

Nursing 

الطوارئ  ض   4  تمر

ض 60 24 تمر

ساء ال أمراض

 والتوليد

Midwifery 5  التوليد  

ض 60 24 تمر

طفال  

Critical Nursing of 

Neonates 

رج ا ض التمر

الوالدة   دي

6  

ة 60 24 ض تمر

 املجتمع

Community Health 

Nursing 

ة ض تمر

  املجتمع

 

7  

إدارة 60 24

ض  التمر

Nursing 

Management 

التمر   8  ضإدارة

24 60 Quality  

Management 

ودة ا   9  إدارة

عليم 60 24

ض  التمر

Nursing Educators 

Preparation 

معلمي إعداد

ض   التمر

 

10  
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التخصصية:  الدبلومات

عدد

الساعات

 املعتمدة

Credit 

Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

ع التا العلمي القسم

ا  ل

Department 

Diploma م  لومةالدب.  

الباط 60 30 ض التمر

را  وا

Nursing in Operating 

Room   

العمليات ض   تمر

 

1  

30 60 Nursing of Burn 

Patients  

مر ض تمر

روق   ا

2  

30 60 Nephrology Nursing  الك مر ض   تمر

  

3  

30 60 Nursing Oncology 

Patients 

مر ض تمر

  ورام

4  

30  Prevention and 

Control of Infection 

العدوي  افحة وم   5  منع

العناية 60 30 ض تمر

والطوارئ  رجة  ا

Critical Cardiac 

Care Nursing  

القلب حاالت ض تمر

رجة   ا

6  

30 60 Emergency Care 

Nursing 

الطوارئ  ض   7 تمر

أمراض 60 30 ض تمر

والتوليد ساء  ال

Nursing  Emergency 

in  Obstetrics 

الطوارىء ض تمر

 والتوليد

8 

طفال 60 30 ض طفال Pediatric Nursing تمر ض   9 تمر

30 60 Critical  Neonatal 

Nursing 

رج ا ض التمر

الوالدة   دي

10  

30 60 Critical paediatric 

nursing 

االت ا ض تمر

لألطفال رجة  ا

11  

ة 60 24 ض تمر

 املجتمع

School Health 

Nursing  

ة ال ض تمر

  املدرسية

12  

24 60 Family Health 

Nursing  

خدمات نظم ض تمر

سرة   ة

13  

24 60 Community Health 

Nursing  

ة ض تمر

 املجتمع

14  

ن 60 24 املسن ض ن Gerontological تمر املسن ض   15  تمر
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عدد

الساعات

 املعتمدة

Credit 

Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

ع التا العلمي القسم

ا  ل

Department 

Diploma م  لومةالدب.  

Nursing  

ض 60 24 التمر عليم  Nursing Educators 

Preparation  

معلمي إعداد

ض  التمر

16  

والدكتوراه: ثانياً  املاجست  :درجات

الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department  

M.SC./Ph.D. املاجست 

 الدكتوراه

 

.م  

 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه

 

 

 

 

 

42  

 

 

 

 

 

 

30  

الباط 70 80 ض التمر

را  وا

Medical 

Surgical 

Nursing 

الباط ض التمر

را   وا

1  

العناية 70 80 ض تمر

والطوارئ  رجة  ا

Critical Care 

and 

Emergency 

Nursing  

العناية ض تمر

رجة ا

  والطوارئ 

2  

أمراض 70 80 ض تمر

والتوليد ساء  ال

Obstetric and 

Gynecologica

l Nursing 

أمراض ض تمر

والتوليد ساء   ال

3  

أمراض 70 80 ض تمر

والتوليد ساء  ال

Obstetrics 

and 

Gynecology 

Emergency  

أمراض طوارئ

والتوليد ساء   ال

4  

أمراض 70 80 ض تمر

والتوليد ساء  ال

Obstetrics , 

Gynecology 

Nursing and 

Reproductive 

Health  

ال ض ساءتمر

ة وال والتوليد

  نجابية

5  

طفال 70 80 ض  Pediatric تمر

Nursing 

طفال ض   6  تمر
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الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department  

M.SC./Ph.D. املاجست 

 الدكتوراه

 

.م  

 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه
طفال 70 80 ض  Critical تمر

Nursing  Care 

for Pediatrics  

العناية ض تمر

لألطفال رجة   ا

فقط(   )ماجست

7  

النف 70 80 ض التمر

النفسية ة  وال

Psychiatric 

Nursing and 

Mental 

Health  

النف ض التمر

ة وال

  النفسية

8  

ة 70 80 ض تمر

 املجتمع

Community 

Health 

Nursing 

ة ض تمر

  املجتمع

9  

ن 70 80 املسن ض Gerontologic تمر

al Nursing 

ن املسن ض   10  تمر

ض 70 80 التمر  Nursing إدارة

Administratio

n 

ض التمر   11  إدارة

   Quality  

Management  

ودة ا إدارة

فقط(   )ماجست

12  

عليم 70 80  قسم

ض  التمر

Nursing 

Administratio

n 

ض التمر   13  عليم

  

  



Faculty of Specific Education 
021 

خ بتار معتمدة لية    2018يوليو 30ال

تصال ووسائل العنوان  :ليةمع

يدى ال يب14: العنوان ش ن ام محمد امل- ش ة-مصطفى   سكندر

  )+203( 5454313 ,5442776: تليفون ال

  )+203( 5442776 :فاكسال

ى و لك   www.edusp.alexu.eg:   املوقع

ى و لك يد spedu _vdg@alexu.edu.eg: ال 
 مقدمة:

لية ال شاء إ خ  تار

إ التفك التطبيقيةإتجھ ة ار امل املواد س بتدر يقوم الذي النو املعلم يل لتأ النوعية ليات ال شاء إ

املوسيقية( بية ال الفنية، بية ال ، امل ا..... قتصاد املتخصصة) وغ ليات ال من أقلية ناك ان حيث

التخصصات تلك ا باحتياجا والتعليم بية ال وزارة تمد تمفضال . ال انت املعلمات و ن املعلم دور أن عن

ن ت الس ن الدارس إ ة بو ال املواد تضاف انت ف ة بو ال املواد عن التطبيقية املواد بدراسة أك بدرجة

يمكن والذي النوعية، املواد ذه س لتدر ا و تر ل املؤ املدرس املجتمع أفتقد ثم من و الدراسة، من ن ت خ

وعتما الفنون و امل قتصاد ة بو ال اديمية امج ال خالل من الطالب صية تنمية علية د

النوعية التخصصات من ا وغ   .املوسيقي

عام تم س ا شا إ اعتماد تم ليات ع أر إحدى ة باإلسكندر النوعية ن املعلم ليات انت ان1988و قد و

ي ال مر أول لذلكسم أجلة، من لية ال شأت أ الذي بوي ال دف ال و الدقيق العلمي املضمون مع تفق

ثابتة بخطوات انتقلت ال الرائدة ليات ال إحدى لتكون ة باإلسكندر النوعية بية ال لية ب ذلك عد سميت

ال و امل قتصاد مجاالت ا ار وم علميا ل املؤ بوي ال املعلم ج لتخر منواعية ا وغ املوسيقي و فنون

املجاالت تلك املتخصص ى خصا وكذا النوعية،   .التخصصات

سرة علوم تمام من انطالقا لية ال ميالد مع عثت ال الرائدة قسام من امل قتصاد قسم عد و

و حياتھ، مراحل خالل وحاجاتھ ونموه سان طبيعة دراسة ع تركز ئةال والب املؤسسات بدراسة تم

إ يؤدي ل ش املحدودة ئة الب ملوارد مثل باالستغالل تم ا،كما ف ول املؤثر ا باعتبار باألسرة املحيطة

املجتمع وتنمية سرة ية   . رفا

ب و الفنية ارات امل الطالب إكساب ع الفنية بية ال بقسم الدراسية ا بمنا لية ال افةوتحرص داعية

قادراً العلمية املعرفة من عال بقدر واملزود اً و تر ل املؤ الفنية بية ال معلم إعداد دفة مس الفنية االت املج

املختلفة الفنية املجاالت اً ومشار العام الذوق وتنمية بداع و ار بت دعم   .ع

ب ال املتخصصة الكوادر إعداد ع لية ال عمل سكما تدر مة م لتتو اً و تر لة واملؤ املوسيقية ية

الطالب ب وتدر املختلفة، التعليمية املراحل الطالب لدي املوسيقية لألعمال الف التذوق ودعم املوسيقي

ة املتم عمال تحليل ع والقدرة املوسيقية الت مع بالتعامل اصة ا ارات امل   .ع

عام القر 1998و صدر رقمم وري م ا طموحات329ار لتبدأ ة سكندر امعة النوعية بية ال لية بضم

مع العلمي التواصل ا ورعاي ا مظل وتحت ة سكندر جامعة رحـاب الفعـال ا دور تأكيد لية ال
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و  والتقدم والرخـاء النمو اية ال ليتحقق املختلفة العمل وأسواق نية امل اراملؤسسات ر. زد تطو ونحو

ن ج ر ا من متم جيل وتحقيق العلمية   قسام

العصر، حقائق مع النابض بدا والو املتجددة ة الرؤ يمتلك الذي املعلم إلعداد لية ال داف أ لتحقيق

املعاي حسب باستمرار التعليمية للعملية املتطور داء وطرق أساليب ع السيطرة خالل من العلميةوذلك

دوليـاً  ا عل   .املتعارف

 ة  :    الرؤ

 النوعية بية ال لية املختلفة-تحقق بتخصصاتھ النو التعليم التم ة سكندر جامعة

امل( الفنية-قتصاد بية املوسيقية-ال بية والنفسية-ال ة بو ال علمية) العلوم بحوث وتقدم

ا العملية ر تطو م خدماتسا وتقدم التخصصات تلك بداعية و ة ار وامل ة بو ال لتعليمية

قليمى و املح ن املستو ع املجتمع ياة ا جودة مستوى لرفع  .  فعالة

 الرسالة   : 

خالل من لية ال رسالة تتحقق امعة ا رسالة  :ضوء

ال- سوق احتياجات دعم اماً إس ن ج ر ا قدرات ر   . عملتطو

مما- لية بال املختلفة بالتخصصات املرتبطة املشكالت حل م سا ال والتطبيقية العلمية بحاث إعداد

العلمى البحث مستوى من د  .يز

املجتمعية- والتنمية دمية ا شطة ن وتحس ر تطو ام   .س

نية- امل والتنمية والتعلم بالتعليم املرتبطة املعرفة   .شر

 دفا  : ل

ا م متعددة داف أ لتحقيق النوعية بية ال لية   -:س

و -1 الفنية بية ال مجاالت اتھ مستو بمختلف ام ا قبل التعليم ملراحل النو املعلم إعداد

املجتمع حاجة ا تتطل مجاالت و امل قتصاد و املوسيقية بية   .ال

النوعي -2 املجاالت ن املتخصص جتماعيةإعداد التنمية برامج ا تتطل ال و ، ا إل املشار  .ة

املتنوعة -3 امج ال خالل من نيا م و علميا ا إل املشار النوعية املجاالت ن العامل مستوي  .رفع

لية -4 بال النوعية املجاالت نية امل و العلمية البحوث  .إجراء

امل -5 يئات لل ليات ال عمل مجاالت املشورة يئاتإبداء ال مع التعاون و   ختلفة

التخصصية القضايا ة معا الدولية و ية والعر ة املصر الثقافية و العلمية املؤسسات و

كة  .املش

ئة -6 الب دمة لية ال عمل مجاالت املمارسات و الفكر تحديث و ر تطو ام  .س

زمات -7 مع والتعامل القرار اتخاد ع قادر ج خر  .إعداد

الدوإ -8 للمجتمع ة واملتغ ديدة ا الظروف ظل العمل سوق املنافسة ع قادر ج خر  .عداد
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النوعية بية ال لية ب دد ا للطالب القبول   :قواعد

مع الدليل ذا صدر وردت وال املعتمدة الساعات بنظام العليا للدراسات املوحدة العامة القواعد بع ت

املواد نص النوعيةتطبيق بية ال لية ل املعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات الئحة ورد كما تية

  :و

مادة

)5(  

يل وال للقبول العامة   :الشروط

من-1 ا ف املع امعات ا إحدى من س سا الل او وس الور الب درجة ع اصل ا الطالب يقبل

امج ب للدراسة امعات ل ع برنامجاملجلس ل ب القبول شروط أستو إذا العليا   .الدراسات

أو-2 الطالب من ملجموعة انت أ سواء العلمي االقسم يضع ال ختيار شروط الطالب ستو أن

لية ال ومجلس املختص القسم مجلس موافقة ع يحصل وأن ا بذا تدرس حالة ل   . ل

والنماذ-3 ندات املس الطالب ستو العلياأن الدراسات إدارة ة املطلو   .ج

الطالب-4 يقم لم وإذا الدراسية املقررات من مقرر أول يل خ تار من يبدأ الطالب يل خ تار

لھ يل ال يل يلھ عد درا فصل أول مقررات يل   .ب

الدراسي-5 الرسوم سداد عد إال مقرر أى الً م الطالب عت املقررةال املواعيد خالل   .ة

يع-6 والر ف ر ا فص من ي الثا سبوع اية قبل يل ال إجراءات اء با يقوم ال الذي الطالب

املحاضرات حضور لھ يحق ال الصيفي الفصل من ول سبوع   .أو

املوا-7 خالل الدراسية الرسوم سداد عد مقرر اى الً م الطالب عت املقررةال   عيد

ف-8 ر ا فص من ى الثا سبوع اية قبل املقررات يل اجراءات اء بأ يقوم ال الذى الطالب

املحاضرات حضور لھ يحق ال الصيفى الفصل من ول سبوع و يع   والر

الدبلومة   درجة ع صول ل العامة   القواعد

مادة

)12(  

يل ال  :شروط

من أي لنيل ط مادهش الواردة للشروط باإلضافة العليا الدراسات ي) 5(دبلومات   : ما

النوعية: أوالً بية ال العام   :الدبلوم

ا -1 تمنح ال أو س سا ال درجة او وس الور الب درجة ع ن اصل ا الطالب لية ال تقبل

معا أخرى علمية درجة أي ع أو العليا د املعا و ة املصر امعات عا املجلس من دلة

نظ ا ل العام الدبلوم ع صول ل الطالب ا م يتقدم ال ليات ال تكون ان ع ، امعات ل

النوعية بية ال  :لية

 يناظره الفنية بية ال ميلة( قسم ا الفنون التطبيقية–لية الفنون  ) .لية

 يناظره امل قتصاد الزراعة( قسم الفنادق –لية و السياحة قتصاد–لية لية

 ).امل

 يناظره التعليم تكنولوجيا العلوم( قسم أ(لية حاسب و–) تخصص اسبات ا لية

ندسة-املعلومات ال  ) لية

 يناظره املوسيقية بية ال ية(قسم العر املوسيقى د املوسيقي–مع العا د " املع

فتوار س   ")الكو
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اصليجوز -2 ا الطالب يل قبول املختص القسم مجلس اح اق ع بناء لية ال ملجلس

من عدداً بنجاح اجتيازه عد وذلك التخصص فرع غ س سا الل او وس الور الب درجة ع

القسم ا يرا وال س سا الل او وس الور الب مستوى التكميلية الدراسية املقررات

يتجاوز  ال بحيث ة، متطلباًضرور تكون شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقررات عدد

يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و ساسية، للمقررات سابق

ضمن املقررات ذه لھ تحسب وال الدبلومة مقررات يل ل كشرط املقررات ذه للنجاح

نامج ال  .ساعات

ا -3 اختبارات ااجتياز م و التعليم نة مل لياقتھ من  :لتحقق

 صية ال املقابلة  .اختبارات

 التعليم نة بم للعمل ستعداد  .اختبارات

 التعليم نة م ملمارسة سمية ا صالحيتھ لبيان الط الكشف  .اجتياز

ي -4 امليدا ب  :التدر

ت ال البوتقة و و ، املعلم برامج مكونات من سياً رئ مكوناً عت خرىو املكونات ا ف ر نص

و نية امل و ة بو ال و التخصصية الكفايات الطالب اكساب ا دف و ة بو ال و التخصصية

م التقو و التنفيذ و التخطيط ارات م و ات اتجا و معارف من تتضمنھ ما و ، الثقافية

ن موج و ومرشدين ، أكفاء ن كمعلم م ام م أداء من   .ليتمكنوا

 يوتتضمن ما ي امليدا ب التدر ات   :خ

التا - أ النحو ع ي امليدا ب التدر بأداء الطالب  :يقوم

الفصل4عدد - أثناء معتمدة ساعة عادل بما اسبوعياً واحد يوم خالل ية تدر ساعات

للطالب ي الثا  .الدرا

ي24عدد - الثا الدرا الفصل اية ية تدر الدبل( ساعة إجتياز سبكشرط تح وال وم

نامج ال ضمن معتمدة  ) .ساعات

الطالب - ب ع شراف التخصصية و ة بو ال املواد س تدر يئة أعضاء جميع شارك

ي امليدا ب التدر م تحت. وتوج ي امليدا ب التدر ة بو ال و النفسية العلوم قسم نظم و

ختا و البحوث و العليا للدراسات لية ال وكيل واشراف ا الطالب ب تدر يتم ال املدارس ر

العلوم ن املتخصص من الطالب ع شراف م ستعانة يمكن الذين ن املشرف يحدد

م غ و التخصصية واملواد ة بو  .ال

ي-ج امليدا ب التدر الطالب تقييم العملية(يتم بية التا) ال النحو ناظر% 10ع أو ملدير

واملدرس و% 45ة ة بو ال قسام أو التخصصية قسام من س التدر يئة %  45لعضو

  .للموجھ

  

ي-د امليدا ب التدر من م اعفا يتم ن كمعلم التعليم نة م عملون الذين بالطالب يتعلق فيما

ذا تقييم اعتبار وذلك عملھ ة ج من م م ل عليھ اصل ا ر بالتقر عنھ ستعاضة و

بواقعالتق ر   % .100ر
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بية ال العام للدبلوم لية ال ا تطرح ال املعتمدة الساعات املرفقة داول ا ن   . وتب

النوعية: ثانياً بية ال تخصصات من أي التخص   :الدبلوم

ا -1 تمنح ال س سا ال أو وس الور الب درجة درجة ع ن اصل ا الطالب لية ال تقبل

ة املصر امعات عا املجلس من معادلة أخرى علمية درجة أي ع أو العليا د املعا و

عام بتقدير امعات قلC ل  .ع

اصل -2 ا الطالب يل قبول املختص القسم مجلس اح اق ع بناء لية ال ملجلس يجوز

املقررات من عدداً بنجاح اجتيازه عد وذلك التخصص فرع غ وس الور الب درجة ع

عدد يتجاوز ال بحيث ة، ضرور القسم ا يرا وال وس الور الب مستوى التكميلية الدراسية

و ساسية، للمقررات سابق متطلباً تكون شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقررات

كشرط املقررات ذه للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة

نامجل ال ساعات ضمن املقررات ذه لھ تحسب وال الدبلومة مقررات  يل

ا -3 م و التعليم نة مل لياقتھ من التحقق اختبارات  :اجتياز

 صية ال املقابلة  .اختبارات

 التعليم نة بم للعمل ستعداد  .اختبارات

 التعليم نة م ملمارسة سمية ا صالحيتھ لبيان الط الكشف   .اجتياز

يالتد -4 امليدا ب  :ر

خرى املكونات ا ف ر تنص ال البوتقة و و ، املعلم برامج مكونات من سياً رئ مكوناً عت و

و نية امل و ة بو ال و التخصصية الكفايات الطالب اكساب ا دف و ة بو ال و التخصصية

التن و التخطيط ارات م و ات اتجا و معارف من تتضمنھ ما و ، مالثقافية التقو و فيذ

ن موج و ومرشدين ، أكفاء ن كمعلم م ام م أداء من   .ليتمكنوا

ي ما ي امليدا ب التدر ات خ   :وتتضمن

التا - أ النحو ع ي امليدا ب التدر بأداء الطالب  :يقوم

أثناء4عدد - معتمدة ساعة عادل بما اسبوعياً واحد يوم خالل ية تدر ساعات

الثا الدرا للطالبالفصل  .ي

ي24عدد - الثا الدرا الفصل اية ية تدر وال( ساعة الدبلوم إجتياز كشرط

نامج ال ضمن معتمدة ساعات سب  ) .تح

الطالب-ب ع شراف التخصصية و ة بو ال املواد س تدر يئة أعضاء جميع شارك

ي امليدا ب التدر م النفس. وتوج العلوم قسم نظم تحتو ي امليدا ب التدر ة بو ال و ية

و ا الطالب ب تدر يتم ال املدارس ختار و البحوث و العليا للدراسات لية ال وكيل اشراف

العلوم ن املتخصص من الطالب ع شراف م ستعانة يمكن الذين ن املشرف يحدد

م غ و التخصصية واملواد ة بو   .ال

الط-ج تقييم ييتم امليدا ب التدر العملية(الب بية التا) ال النحو ناظر% 10ع أو ملدير

و و% 45املدرسة ة بو ال قسام أو التخصصية قسام من س التدر يئة %  45لعضو

  .للموجھ

من-د م اعفا يتم عامة بصورة ن كمعلم التعليم نة م عملون الذين بالطالب يتعلق فيما
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وذلكالتدر عملھ ة ج من م م ل عليھ اصل ا ر بالتقر عنھ ستعاضة و ي امليدا ب

بواقع ر التقر ذا تقييم   % .100اعتبار

النوعية بية ال التكمي للدبلوم لية ال ا تطرح ال املعتمدة الساعات املرفقة داول ا ن   . وتب

النوعية: ثالثاً بية ال امل   :الدبلوم

يلتقبل ال النوعية بية ال درجة لية ع ن اصل ا للطالب نية امل بالدبلومات

وس الور عالب حاصالً ان إذا وأيضاً املختلفة التخصصات النوعية بية ال و بية ال

للدرجات تراكمي متوسط باجما ة املصر امعات ا إحدى من بية ال العام الدبلوم

)CGPA (جيدC+يةع أجن علمية درجة ع أو ، أخر جام وي تر ل مؤ أي أو قل

نياً  م م إلعداد امعات ل ع املجلس من ا م ألي   .معادلة

مادة

)13(  

انامج لل الدراسية   :الساعات

ال و املعتمدة الساعات من عدد بنجاح الطالب يجتاز أن يجب الدبلوم ع الطالب يحصل ي ل

ال ا   :تابيا

النوعية -1 بية ال العام  الدبلوم

الطالب م) 30(يدرس م معتمدة اساسية) 12(ساعة تخصصية معتمدة ساعات) 6+ (ساعة

مساند اساسية ة) 12+ (معتمدة اختيار معتمدة   . ساعة

نامج ال منت: مدة واحد درا   عام

الدراسية الفصول درا2: عدد   فصل

ال عدد املعتمدةإجما معتمدة) 30:( ساعات   ساعة

النوعية -2 بية ال التخص  الدبلوم

الطالب م) 24(يدرس م معتمدة اساسية) 12(ساعة تخصصية معتمدة ساعات) 6+(ساعة

مساندة سة اسا ة) 6+ (معتمدة اختيار معتمدة   . ساعات

النوعية -3 بية ال امل  الدبلوم

الطالب مع) 24(يدرس مساعة م اساسية) 12(تمدة تخصصية معتمدة ساعة) 6+(ساعة

مساند اسا   معتمدة

ة) 6+ ( اختيار معتمدة   . ساعة

الدبلومة - ادة ش للدرجات اكمي ال املعدل و التقدير  .يرصد

دراستھ - إلستكمال يل ال لھ اليحق نية امل الدبلومة ادة ش ع اصل ا الطالب

ادي املاجست التخصلدرجة الدبلوم ادة ش ع اصل ا الطالب أما ، التخصص مي

مجلس موافقة عد وذلك التخصص ذات اديمي املاجست لدرجة دراستھ إستكمال لھ يجوز

الدرجة يل ب اصة ا الشروط يفاء وإس لية ال مجلس و   .القسم

املاجست   درجة ع صول ل العامة   القواعد

مادة

)14(  

يل ال  :شروط

ماده الواردة للشروط باإلضافة املاجست لدرجة الطالب يل ي ما ط   ): 5(ش

بتقدير-1 التخصص فرع ا عادل ما أو النوعية بية ال وس الور الب درجة ع حاصالً يكون أن
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للدرجات اكمي ال التقدير نقاط بمتوسط أو قل ع جيد عنال  CGPAعام من) 2.333(يقل

امعات ل ع املجلس من ا ف املع امعات ا   .إحدى

ع-2 اصل ا الطالب يل قبول املختص القسم مجلس اح اق ع بناء لية ال ملجلس يجوز

الدراسية املقررات من عدداً بنجاح اجتيازه عد وذلك التخصص فرع غ وس الور الب درجة

عددالتكميلية يتجاوز ال بحيث ة، ضرور القسم ا يرا ال الدبلومة أو وس الور الب مستوى

حالة و ساسية، للمقررات سابق متطلباً تكون شرط مقررات عة أر عن التكميلية املقررات

يل ل كشرط املقررات ذه للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز

نامجمقررات ال ساعات ضمن املقررات ذه لھ تحسب وال   .املاجست

املاجست-3 لدرجة يل ال رغب و وس الور الب مقبول تقدير ع اصل ا الطالب ع

بتقدير الدراسة مجال تخصصية دبلومة ع صول ا لية ال لألئحة قل2.333طبقاً   ع

املقرر -4 الطالب اجتياز بتقديرعد بنجاح الدراسية عنCGPAات يقل ع) ( 2.333(ال وجب إال و

تقدير متوسط ن لتحس املقررات عض يل إعادة او إضافية مقررات يل ال الطالب

عدد-) الدرجات إجتيازه عد للرسالة البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب ساعات9يتقدم

بتقدير بنجاح عن CGPAمعتمدة يقل لية) 2.333(ال لل الداخلية الالئحة تحدده ملا طبقاً   وذلك

وعرضھ-5   الرسالة موضوع يل ب التقدم قبل للقسم سيمينار البحث خطة الطالب عرض

القسم مجلس إستكمال. ع يتم للرسالة البح ح املق ع القسم مجلس موافقة حالة و

نة  شكيل و   .شرافجراءات

امعة-6 ا مجلس من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية نجل اللغة مستوي إجتياز الطالب   .ع

للدرجات-7 تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح يقل CGPAعد ال

نتائج) 2.333(عن عرض الطالب يقوم أن يجوز الرسالة موضوع من اء ن صورةو رسالتھ

مع شراف يئة من موقعاً الرسالة صالحية ر بتقر بالتقدم الرئ املشرف ا عد يقوم سمينار

الرسالة ع كم ا نة شكيل اح إلق القسم مجلس ع العرض   .طلب

ر  تقر بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء إختالف حالة و

العلمي القسم قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ إع ب س فيھ شرح تفصي

املناسب القرار إتخاذ و الة ا   .بدراسة

العلمية-8 م رسال مناقشة عد و الدرجة متطلبات يجتازون الذين للطالب املاجست درجة تمنح

التقدي واليرصد ، ن املحكم نة بواسطة ا املاجستوإجاز ادة ش للدرجات اكمي ال املعدل أو ر

الطالب تقديرات بيان الطالب ا إجتاز ال املقررات تقديرات ترصد   )Student transcript(ولكن

مادة

)15(  

نامج لل الدراسية   :الساعات

يدرس-1 أن يجب املاجست درجة ع الطالب يحصل ي دراسية30ل مقررات معتمدة مساعة م

ة6 و تر مقررات معتمدة ا.ساعات عدد8باإلضافة يصبح بحيث للرسالة معتمدة ساعات

و املاجست درجة ع صول ل جمالية معتمدة38لساعات   .ساعة

الفلسفة   دكتوراه ع صول ل العامة   القواعد

يلمادة ال   :شروط
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دكتور   )18( لدرجة الطالب يل التا ط مادهش الواردة للشروط باإلضافة الفلسفة   ):5(اه

من-1 ا ف املع امعات ا إحدى من التخصص فرع املاجست درجة ع حاصالً يكون أن

امعات ل ع   .املجلس

ع-2 اصل ا الطالب يل قبول املختص القسم مجلس اح اق ع بناء لية ال ملجلس يجوز

املاجست التكميليةدرجة الدراسية املقررات من عدد اجتياز عد وذلك التخصص فرع غ

ة ضرور القسم ا يرا وال املاجست او الدبلوم أو وس الور الب عدد. مستوى يتجاوز ال بحيث

ساسية للمقررات سابق متطلب تكون شرط مقررات عة أر عن التكميلية حالة. املقررات و

ا اد للقيدز كشرط املقررات ذه للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن

نامج ال ساعات ضمن املقررات ذه لھ تحسب وال للرسالة يل ال أو يدية التم   .الدراسة

شامل-3 امتحان للطالب شرطComprehensive Examعقد التخصص مجال ا  :شفو

 الدراس املقررات للدرجاتاجتياز تراكمى ومتوسط بنجاح عن CGPAية يقل   )2.333(ال

 للرسالة البح ح املق خطة يل عد  .و

 موضوعات يعاب اس ، وشموالً عمقاً الطالب قدرة قياس ا الشامل متحان دف

ية املن الطالب قدرة قياس ا دف و املساندة الفرعية والتخصصات الرئ التخصص

ا وتكونع اسئلة من عليھ عرض ملا املناسبة لول ا اح واق تاج ست و والتحليل لتأمل

نة ال أعضاء أراء بأغلبية الً مؤ غ أو الً مؤ لإلمتحان ائية ال الطالب يجة  .ن

 امعة ا مجلس يقررة ملا طبقاً الدكتوراه لدرجة الشامل متحان أداء لية اَ   .تطبق

الط-4   إجتياز بتقديرعد بنجاح الدراسية املقررات عن CGPAالب يقل ع( 2.333ال وجب وإال

تقديرالدرجات متوسط ن لتحس املقررات عض إعادة أو إضافية مقررات يل ال ) الطالب

الدراسية امج ال لنظام طبقاً جوز و للرسالة البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب يتقدم

يتقدم أن لية لعددلل إجتيازة عد للرسالة البح ح املق خطة يل بطلب ساعات9الطالب

بتقدير بنجاح عن CGPAاملعتمدة يقل الشامل) 2.333(ال متحان إجتيازة قبل عرض. وذلك و

للرسالة البح ح املق خطة يل ب التقدم قبل للقسم سيمينار البح ح املق خطة الطالب

ع القسموعرضھ يتم.مجلس للرسالة البح ح املق خطة ع القسم مجلس موافقة حالة و

شراف نة شكيل و جراءات   .إستكمال

ما-5 امعة ا مجلس من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية نجل اللغة مستوى إجتياز الطالب ع

املاجست دراسة أثناء الطالب يجتازه   .لم

للدرجاتع- 6 تراكمى بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح عنCGPAد يقل  2.333ال

املشرف ا عد يقوم سمينار صورة رسالتھ نتائج عرض الطالب يقوم أن يجوز الرسالة موضوع من اء ن و

طلب مع شراف يئة من موقعة الرسالة صالحية ر بتقر بالتقدم احالرئ إلق القسم مجلس ع العرض

الرسالة ع كم ا نة غ.شكيل املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء اراء إختالف حالة و ،

القسم قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ إع أسباب فيھ شرح رتفصي تقر بكتابة املوافق

ال وإتخاذ الة ا بدراسة املناسبالعلمي   .قرار

وذلك-7   الدرجة متطلبات وجميع العلمية رسالتھ مناقشة يجتاز الذي للطالب الدكتوراه درجة تمنح
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للدرجات اكمى ال اواملعدل التقدير يرصد وال لية ال مجلس وموافقة القسم مجلس اح اق ع بناءً

ا إجتاز ال املقررات تقديرات ترصد ولكن الدكتوراه ادة الطالبش تقديرات الطالب

)Student transcript. (  

مادة

)19(  

نامج لل الدراسية   :الساعات

يدرس- أن يجب الدكتوراه درجة ع الطالب يحصل ي دراسية24ل مقررات معتمدة ساعة

م ة4م و تر مقررات معتمدة   .ساعات

ا الس24باإلضافة عدد يصبح بحيث للرسالة معتمدة درجةساعات ع صول ل جمالية اعات

و معتمدة48الدكتوراه   .ساعة

العلمية النوعيةبقسام بية ال  :لية

القسم  كود

Code  

Specialization  الشعبة/التخصص   Departement   م  القسم  

01 

Nutrition &food 
sciences   

اطعمة وعلوم غذية  Home 
Economics 

قتصاد
  امل

1  

Textille &Clothes  سوجات وم س  مال
Household management ل م ادارة

سرة واقتصاديات  

02 

Painting&drawing ر وتصو  رسم

Art Education الفنية بية   ال

2-  
Ornamental design زخرفية  تصميمات

Sclupture نحت 
Pottery خزف 

Works of art فنية  أشغال
wood work خشب  أشغال
Metal work معادن  أشغال

printing طباعة 
textilles سيج  

Art History الفن وتذوق خ  تار
Analysis of the arts of 

children and adult 
طفال فنون تحليل

ن  والبالغ

03 

Theories  
&composiation 

وتأليف ات  نظر

Music 
Education 

بية ال
  املوسيقية

3-  

Piano بيانو 
Solfig & motional 

rythem 
إيقاع–صولفيج

ى إرتجال–حر  
Orchestration 

instruments 
الية أوركس ت  

Voice عاملى  غناء
Oriantal Music         ية عر  موسيقى

04 
 Computer science اس ا بعلوم  Learning 

Technology 
تكنولوجيا

  التعليم
4-  

Education Technology التعليم  تكنولوجيا



 

 

 
 

270

القسم  كود

Code  

Specialization  الشعبة/التخصص   Departement   م  القسم  

05 

Educational Psychology النفس  علم
Educatinal & 
psycological 

science 

العلوم
ة بو ال

  والنفسية
  

5-  
Education Basics بية ال  أصول

curriculaum & 

instructions 

وطرق - منا

س   تدر

النوعية  بية ال العلمية والدرجات  الدبلومات

 أوالً :الدبلومات:

النوعية بية ال العام الدبلوم -1 

التخصصية: الدبلومات  --2 

الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department  

Diploma  م  بلومةالد.  

24 600 
املوسيقية بية  ال

Music Education 

Music 

Education  
املوسيقية بية   ال

1  

24 600 

التعليم  تكنولوجيا

Learning 

Technology 

Education and 

information 

technology  

التعليم تكنولوجيا

  واملعلومات

2  

امل: ثانياً    :والدكتوراهاجست درجات

الساعات عدد

مدةاملعت  

Credit Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department 

M.SC./Ph.D. 

 املاجست

 الدكتوراه

 

.م  

 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه
24 30 800 700 

الفنية بية  ال
Art Education 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Painting&drawin
g  

ر وتصو   1  رسم

24 30 800 700 
Ornamental 

design  
تصميمات

  زخرفية
2  

24 30 800 700 Sclupture  3  نحت  

24 30 800 700 Pottery  4  خزف  

24 30 800 700 Works of art  فنية   5  أشغال

24 30 800 700 wood work  خشب   6  أشغال

24 30 800 700 Metal work  معادن   7  أشغال

24 30 800 700 printing  8  طباعة  

24 30 800 700 textilles  9  سيج  

24 30 800 700 Art History  الفن وتذوق خ   10  تار
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الساعات عدد

مدةاملعت  

Credit Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department 

M.SC./Ph.D. 

 املاجست

 الدكتوراه

 

.م  

 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه

24 30 800 700 
Analysis of the 
arts of children 

and adult  

فنون تحليل
طفال

ن   والبالغ
11  

24 30 800 700 

امل قتصاد  
Home 

Economics 

Nutrition &food 
sciences  

وعلوم غذية
  أطعمة

12  

24 30 800 700 Textille&Clothes  
س مال

سوجات   وم
13  

24 30 800 700 
Household 

management  

ل م إدارة
وإقتصاديات

  سرة
14  

24 30 800 700 

 
املوسيقية بية  ال

Music 
Education 

Theories 
&composiation  

وتأليف ات   15  نظر

24 30 800 700 Piano  16  بيانو  

24 30 800 700 
Solfig&motional 

rythem  
وإيقاع صولفيج

ي   وإرتجالحر
17  

24 30 800 700 
Orchestration 
instruments  

الية أوركس   18  أالت

24 30 800 700 Voice  عاملي   19  غناء

24 30 800 700 Oriantal Music  ية عر   20  موسيقى

24 30 800 700 

تكنولوجيا
 التعليم

Learning 
Technology 

Learning 
Technology  

تكنولوجيا
  التعليم

21  

24 30 800 700 
ة بو ال العلوم

 والنفسية
Educatinal&ps

ycological 
science 

curriculaum&inst
ructions Home 

Economics  

وطرق منا
س تدر

قتصاد"
  "امل

22  

24 30 800 700 
curriculaum&inst

ructions Art 
Education  

وطرق منا
ستد بية"ر ال

  "الفنية
23  

24 30 800 700   
وطرق منا

س بية"تدر ال
  "املوسيقية

24  

  

  

  





Faculty of Kindergarten 
لية لل الكودي   022 الرقم

تصال ووسائل   :عنوان

يدى ال اب12: العنوان ش ن أم امل-ش ة–مصطفى  سكندر

يدي ال    : 21529 الرقم

  035445584: الفاكس021403544: التليفون

ي و لك يد  kind-dean@alexu.edu.eg: ال

ي و لك www.kindg.alexu.edu.eg:املوقع 
  :مقدمة

لية ال شاء إ خ   :تار

العا    التعليم وزارة مظلھ تحت طفال اض ر لية شاء ا تم   1989عاموقد

عام ة سكندر جامعھ ا ا عي تا انتقلت   1998ثم

ةال   :رؤ

طفال" اض ر لية دراسات–تتطلع مجاالت للتم علميا وصرحا مركزا تكون ان ة سكندر جامعة

الط مجال ا حضار بھ لالرتقاء املجتمع الطفولة مرحلة اصة ا املعرفة شر تدعمالطفولة؛و فولة؛كما

العاملية ات املستو ملواكبة التعلم ع ن قادر اصة ا الفئات او العادين سواء طفال جميع ان فكرة لية ال

عتماد و ودة ا معاي خالل من العلمية ا شط وا اديمية ا برامج   افة

  :رسالةال 

املؤ  والكوادر ن املعلم اعداد لية ال رسالة بالتعليمتتمثل ة دار و التعليمية النظم ر تطو ع القادرة لة

ب وتدر ة؛ بو وال التعليمية املشكالت حل ا وتوظيف ة بو ال املعرفة ر تطو ع ن القادر ن والباحث ؛ العام

امع ا دمة املتخصصة ة بو ال شارات س و دمات ا وتوف ؛ ة بو ال والقيادات ن العامل واملجتمعافة ة

طفال.  اض ر لية رسالة الكوادر–وتتحدد ن لتكو جراءات التصورات؛واتخاذ بناء ة سكندر جامعة

العامة واملدارس والعليم بية ال ووزارة امعة ا ليات مع ات؛بالتعاون املستو افة ع التعليم ر وتطو ة بو ال

بال املعنية خرى اصة؛والوزارات اوا وغ والشباب عالم و الثقافة   .بية

دف   :ال

املعرفة ا ف تطبق ال نة امل طفال اض ر مرحلة س العلوم" التدر و النفسية العلوم و ة بو ال بالعلوم

ا غ و ية ة" ال وا الدراسة خالل من سبة املك املعرفة   بجانب

ال ا أقسام خالل من ليـة ال عمل علذلك العمل سـوق ا إل يحتاج ال التخصصـات معظم غطى ال علميـة

تية داف   - :تحقيق

العملية- ياة ا النفسية و ة بو ال ارات امل تطبيق ع قادر ج خر   .إعداد

زمات- مع التعامل و القرار إتخاذ ع قادر ج خر   .إعداد

التكنولوجي- بوسائل ملم ج خر املجتمعإعداد ألطفال ة املتم ة بو ال دمات ا تقديم ساعده ال ديثة ا ا

.  

للطفولة- املختلفة املجاالت متخصصة ة و تر قيادات   .إعداد

الطفولة- مجاالت العلمية املؤتمرات و الندوات و ية التدر امج ال   .إعداد
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علمياً- الطفولة مجاالت ن العامل مستوى يةرفع التدر الدورات و املتنوعة امج ال خالل من نياً م   .و

الطفولة- مجاالت امليدانية و العلمية الدراسات و البحوث   .إجراء

الثقافية- و العلمية املؤسسات و يئات ال مع والتعاون الطفولة مجاالت املختلفة يئات لل املشورة إبداء

معا الدولية و ية العر و ة الطفولةاملصر قضايا   .ة

طفال اض ر لية ب دد ا للطالب القبول   :قواعد

مع الدليل ذا صدر وردت وال املعتمدة الساعات بنظام العليا للدراسات املوحدة العامة القواعد بع ت

اض  ر لية ل املعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات الئحة ورد كما تية املواد نص طفالتطبيق

  :و

يل  )5(مادة وال للقبول العامة   :الشروط

وس -1 الور الب درجة ع اصل ا الطالب ا/يقبل ف املع امعات ا إحدى من س سا الل

القبول شروط استو إذا العليا الدراسات امج ب للدراسة امعات ل ع املجلس من

برنامج ل   .ب

ختيار -2 شروط الطالب ستو انتان سواء حده ع علمي قسم ل ا يضع ال

القسم مجلس موافقة ع يحصل وان ا بذا تدرس حالة ل ل او الطالب من ملجموعة

لية ال ومجلس   .املختص

العليا -3 الدراسات ادارة ة املطلو والنماذج ندات املس الطالب ستو   .ان

مقر  -4 اول يل خ تار من يبدأ الطالب يل خ يقمتار لم وإذا الدراسية املقررات من ر

لھ يل ال يل يلھ عد درا فصل اول مقررات يل ب   .الطالب

املرشد -5 من عتمده و مقررات يل نموذج مأل و املناسبة املقررات الطالب يختار

والبحوث العليا للدراسات لية ال ووكيل القسم مجلس س ورئ   .اديمى

شرط -6 يل لھال الدراسية املقررات وحساب ضور با للطالب سمح ى ل   .أسا

املقررة -7 املواعيد خالل الدراسية الرسوم سداد عد إال مقرر اى ال م الطالب عت   .ال

فص -8 من ى الثا سبوع اية قبل املقررات يل إجراءات اء بإ يقوم ال الذى الطالب

سبوع أو يع والر ف ر املحاضراتا حضور لھ يحق ال الصيفى الفصل من   .ول

يل  )12(مادة ال  :شروط

بية-:أوالً ال العام العليا الدراسات طفال( دبلوم اض   -) :ر

بية ال العام الدبلوم ع صول ل الطالب يل ل ط طفال(ش اض باالضافة) ر

املادة الواردة   -:يما) 5(للشروط

أو -1 ة املصر امعات ا إحدى من س سا الل أو وس الور الب درجة ع حاصالً يكون أن

امعات ل ع املجلس من ا ل معادلة درجة ع أو املعادلة العليا د   .املعا

تية -2 للمعاي وفقاً صية مقابلة اختبار الطالب يجتاز  :أن

العام( ر والكالم–املظ النطق نيةا–عيوب امل العام–لقدرات الثقا  )املستوى

بية-:ثانياً ال اص ا العليا الدراسات طفال(دبلوم اض  -) :ر

بية ال اص ا بالدبلوم طفال(يلتحق اض   -) :ر
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بية -1 ال وس الور ب ع حاصال يكون طفال(ان اض طفال) ر اض ر ليات إحدى من

بية ال ليات إحدى أوأو بية ال ليات ب طفال اض ر شعب إحدى أو املبكرة للطفولة

عادلھ ما أو النوعية بية     0ال

بية -2 ال التطبيقى أو العام الدبلوم ع اصلون طفال(ا اض ع) 2.333(بتقدير)  ر

املعتمدة الساعات بنظام   .قل

للمعا -3 وفقاً صية مقابلة اختبار الطالب يجتاز تيةأن  : ي

العام( ر والكالم–املظ النطق نية–عيوب امل العام–القدرات الثقا  )املستوى

نية-:ثالثا امل العليا الدراسات   -:دبلوم

التالية التخصصات احدي نية امل الدبلومة ع صول ل الطالب يل ل ط   :ش

سرى - النفسية( رشاد العلوم   )قسم

الطفلغذي - ساسية( ة العلوم  )قسم

الدمج - ة( ملعلم بو ال العلوم  )قسم

املادة الواردة للشروط ي) 5(باألضافة  :ما

أو -1 ة املصر امعات ا إحدى من س سا الل أو وس الور الب درجھ ع حاصال يكون أن

ا من ا ل معادلة درجة ع أو املعادلة العليا د امعاتاملعا ل ع  .ملجلس

تية -2 للمعاي وفقا صية مقابلة إختبار الطالب يجتاز  :أن

العام(  ر والكالم-املظ النطق نية-عيوب امل العام–القدرات الثقا   ).املستوى

امج  )13(مادة لل الدراسية   :الساعات

بي-1 ال العام العليا الدراسات دبلوم ع الطالب يحصل ي طفال(ةل اض أن) ر يجب

بواقع دراسية مقررات ا) 30( يدرس مقسمة معتمدة أساسية) 24(ساعة مقررات ساعة

ة) 6(و إختيار مقررات   ساعات

بية-2 ال اص ا العليا الدراسات دبلوم ع الطالب يحصل ي طفال(ل اض أن) ر يجب

بواقع دراسية مقررات معتمدة) 30( يدرس اساعة أساسية) 24(مقسمة مقررات ساعة

ة) 6(و إختيار مقررات   .ساعات

دراسية-3 مقررات يدرس أن يجب نية امل العليا الدراسات دبلوم ع الطالب يحصل ي ل

ا) 20( بواقع مقسمة معتمدة و) 18(ساعة أساسية مقررات مقررات) 2(ساعة ساعة

ة   .إختيار

اد-4 ش ع اصل ا لدرجةالطالب دراستھ إلستكمال يل ال لھ يحق ال نية امل الدبلومة ة

التخصص اديمي التخصصية، املاجست الدبلوم ادة ش ع اصل ا الطالب أما

موافقة عد وذلك التخصص ذات اديمي املاجست لدرجة دراستھ إستكمال لھ فيجوز

وإس لية ال مجلس وإعتماد املختص القسم للدرجةمجلس يل بال اصة ا الشروط   .يفاء

املاجست   درجة ع صول ل العامة   القواعد
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بية  )14(مادة ال املاجست لدرجة الطالب يل ل ط طفال(ش اض الواردة) ر للشروط باالضافة

ي) 5(املادة    -:ما

بية - 1 ال اص ا الدبلوم ع حاصالً يكون اض (أن امعات) طفالر ا إحدى من

جيــد بتقدير عادلھ ما أو امعات ل ع املجلس من ا ف املع ة أو// املصر قل ع

املعتمدة)  2.333( تقدير الساعات بنظام قل   .ع

بتقدير - 2 بنجاح الدراسية املقررات الطالب اجتياز عنCGPAعد يقل وإال) (2.333(ال

الطالب ع نوجب لتحس املقررات عض يل إعادة أو إضافية مقررات يل ال

الدرجات تقدير للرسالة) متوسط البح ح املق خطة يل ل للقسم بطلب الطالب يتقدم

عدد إجتيازه عد للرسالة البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب يتقدم ان جوز ) 20(و

عن يقل ال بتقدير بنجاح معتمدة   ) 2.333( ساعة

يل - 3 ب التقدم قبل للقسم سيمينار للرسالة البح ح املق خطة الطالب عرض

ح املق ع القسم مجلس موافقة حالة و القسم مجلس ع وعرضھ الرسالة موضوع

شراف نة شكيل و جراءات استكمال يتم للرسالة   .البح

مستوي - 4 اجتياز الطالب جنع مجلساللغة من الصادرة املنظمة للقرارات وفقا ية

الشأن ذا امعة   .ا

للدرجات - 5 تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح CGPAعد

عن يقل بالتقدم) 2.333(ال الرئ املشرف ا عد يقوم الرسالة موضوع من اء ن و

يئة  من موقع الرسالة صالحية ر احبتقر الق القسم مجلس ع العرض طلب مع شراف

الطالب ع شراف نة اعضاء أراء اختالف حالة و الرسالة ع كم ا نة شكيل

التوقيع عدم ع اضھ اع ب س فيھ شرح تفصي ر تقر بكتابة املوافق غ املشرف يقوم

و  الة ا بدراسة العلمي القسم قوم و الصالحية ر تقر قرارع كون و املناسب القرار إتخاذ

الة ا ذه ائيا   .القسم

م - 6 رسال مناقشة عد و الدرجة متطلبات يجتازون الذين للطالب املاجست درجة تمنح

للدرجات اكمي ال املعدل أو التقدير يرصد وال كم ا نة بواسطة ا وإجاز العلمية

ا تقديرات ترصد ولكن املاجست ادة تقديراتش بيان الطالب ا إجتاز ال ملقررات

  . Students Transcript  الطالب

نامج  )15(مادة لل الدراسية   :الساعات

بدراسة -1 يقوم املاجست درجة ع الطالب يحصل ي إ) 38(ل مقسمة معتمدة ساعة

و) 30( مقررات معتمدة للرسالة) 8(ساعة معتمدة   .  ساعات

العام   الدكتوراهالقواعد درجة ع صول ل   ة

بية   ال الفلسفة دكتوراه لدرجة الطالب يل ل ط طفال(ش اض   -:ماي) ر

بيــــة-1 ال ـــــ املاجســـــت درجـــــة ـــــ ع حاصـــــالً يكــــون طفـــــال(أن ـــــاض ة) ر املصـــــر امعـــــات ا إحـــــدى مـــــن

مــن ــا ل معادلــة درجــة ــ ع أو امعــات ل ــ ع املجلــس مــن ــا ف ــ مــناملع بــھ ف ــ مع آخــر علمــى ــد مع

للدرجات بتقديرتراكمي امعات ل ع قل) CGPA )2.333 املجلس   .ع
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شامل-2   امتحان للطالب التخصصComprehensive Examعقد مجال ا شفو

للدرجات-أ: شرط تراكمي ومتوسط بنجاح الدراسية املقررات الطالب الCGPAإجتياز

عن          .)2.333( يقل

للرسالة-ب البح ح املق خطة يل عد  .و

للدرجات- تراكمي تقدير ع الطالب حصول حالة منCGPAو ع)  2.333(اقل

الدرجات متوسط ن لتحس املقررات عض اعادة او اضافية مقررات يل ال   .الطالب

وشم- عمقاً الطالب قدرة قياس إ الشامل متحان دف موضوعاتو يعاب إس ، والً

الطالب قدرة قياس إ دف و املساندة الفرعية والتخصصات الرئ التخصص

من عليھ عرض ملا املناسبة لول ا اح وإق تاج ست و والتحليل التأمل ع ية املن

 .أسئلة

مجلس يقرره ملا طـبقاً الدكتوراه لدرجة الشامل متحان أداء آلية امعةوتطبق   .ا

بتقدير-3 بنجاح الدراسية املقررات الطالب اجتياز عنCGPAعد يقل وإال) (2.333(ال

ن لتحس املقررات عض دراسة إعادة أو إضافية مقررات يل ال الطالب ع وجب

الدرجات تقدير جوز) متوسط و للرسالة البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب يتقدم

يتقدم عددان إجتيازه عد للرسالة البح ح املق خطة يل ل بطلب ساعة) 20(الطالب

عن يقل ال بتقدير بنجاح عرض) 2.333(معتمدة و الشامل متحان إجتيازه قبل وذلك

البح ح املق خطة يل ب التقدم قبل للقسم سيمينار البح ح املق خطة الطالب

الق مجلس ع وعرضھ ح. سمللرسالة املق خطة ع القسم مجلس موافقة حالة و

شراف نة شكيل و جراءات استكمال يتم للرسالة   .البح

مجلس-4 من الصادرة املنظمة للقرارات وفقا ية جن اللغة مستوي اجتياز الطالب ع

املاجست دراسة اثناء بنجاح الطالب يجتازه مالم امعة   .ا

نجا-5 للدرجاتعد تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب الCGPAح

عن الرئ) 2.333(يقل املشرف ا عد يقوم الرسالة موضوع من اء ن و علمي بحث شر و

القسم مجلس ع العرض طلب مع شراف يئة من موقع الرسالة صالحية ر بتقر بالتقدم

كم ا نة شكيل اح عالق شراف نة اعضاء أراء اختالف حالة و الرسالة ع

عدم ع اضھ اع ب س فيھ شرح تفصي ر تقر بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب

املناسب القرار واتخاذ الة ا بدراسة العلمي القسم قوم و الصالحية ر تقر ع   .التوقيع

الذ-6 للطالب الدكتوراه درجة الدرجةتمنح متطلبات وجميع العلمية رسالتھ مناقشة يجتاز ي

املعدل أو التقدير يرصد وال لية ال مجلس وموافقة القسم مجلس اح اق ع بناءً وذلك

ادة ش للدرجات اكمي الطالب ال ا اجتاز ال املقررات تقديرات ترصد ولكن الدكتوراه

الطالب تقديرات   Student Transcriptبيان

نامج  )19(مادة لل الدراسية   :الساعات

بواقع- دراسية مقررات بدراسة يقوم الدكتوراه درجة ع الطالب يحصل ى ساعة)  24( ل

ا باالضافة للرسالة)  24( معتمدة معتمدة   .ساعة
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طفال: اض ر لية ب العلمية قسام  

القسم   م  القسم  Code  Departement كود

01 Educational Sciences ة بو ال   1 العلوم

03 Basic Sciences ساسية   2 العلوم

02 psychological sciences النفسية   3 العلوم

طفال اض ر لية ب العلمية والدرجات  الدبلومات
 أوالً :الدبلومات:

طفال) اض (ر بية ال العام  1-دبلوم

طفال) اض (ر بية ال اص ا  2- الدبلوم

عدد

الساعات

 املعتمدة

Credit 

Hours 

الرقم

الكودي

نامج  لل

Code 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department 

Diploma  م  الدبلومة.  

30 1. ة  بو ال العلوم
مع باملشاركة

خرى  قسام  

Specific diploma in 
Kindergarten education 

“Normal child”  

اض ر بية ال
تخصص طفال

عاديطف   ل

1  

30 2. النفسية  العلوم
مع باملشاركة

خرى  قسام  

Specific diploma in 
Kindergarten education 

“Abnormal child  

اض ر بية ال
تخصص طفال
عادي غ   طفل

2  

30 3. ساسية  العلوم
مع باملشاركة

خرى  قسام  

Specific diploma in 
Kindergarten education 

“Child literature”  

اض ر بية ال
تخصص طفال

الطفل   إعالم

3  

30 3.  Specific diploma in 
Kindergarten education 

“Child art therapy  

اض ر بية ال
تخصص طفال

الطفل   ة

4  

30 3.  Specific diploma in 
Kindergarten education   

اض ر بية ال
تخصص طفال

ب طفال   الفنعالج

5  

30 2. النفسية  العلوم
مع باملشاركة

خرى  قسام  

“Psychological 
counseling”  

اض ر بية ال
تخصص طفال

النف   رشاد

6  

والدكتوراه: املاجست   ثانياً : درجات

الساعات عدد
 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم
نامج  لل
Code 

العلمي القسم
ا ل ع  التا

Department 
M.SC./Ph.D. 

 املاجست
 الدكتوراه

 

.م  
 

 ماجست دكتوراه ماجست دكتوراه
ھ 01 01 38 48 بو ال  Specific diploma العلوم

in Kindergarten  
اض ر بيھ ال

اطفال
1  

النفسيھ 02 02 38 48   2 العلوم
ساسيھ 03 03 38 48   3 العلوم
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 Faculty of Economic Studies and Political Science 

لية لل الكودي   023 الرقم

تصال ووسائل ليةعنوان ال   :مع

يدى ال طالب: العنوان امعية ا الطالبية-املدينة شطة ة-سموحة-مب سكندر سعد ة   عز

  + 4274262 (203): تليفون ال

  + 4200733 (203): سفاكال

ياملوقع و   www.esps.alexu.edu.eg: لك

ي و لك يد gs@alexu.edu.eg: ال 
  :مقدمة

لية ال شاء إ خ   :تار

  25/3/2014  

ةال   :رؤ

القدرات السياسيةبناء والعلوم قتصاد مجا العالعلمية البحث املعرفيةوالتم ضة ال اماً إس لمي

الشاملة   .  والتنمية

  :رسالةال

بما ارات وامل القدرات وتنمية والتطبيقي اديمي ن املستو ع والسياسية قتصادية باملعارف وض ال

والدولية قليمية و املحلية ئة الب خدم و العمل ملجاالت والوظيفية نية امل للمتطلبات   .ستجيب

دف   :ال

ي فيما لية ال داف أ نتمثل لية ال ا تضطلع ال الرسالة لطبيعة الوا دراك   :ضوء

ملعاي -1 وفقاً لية بال العلمية التخصصات مختلف ن ج ر ا من املستوى ورفيعة ة متم نوعية ج تخر

الدولية والتم ودة  .ا

ع -2 والعملية ة النظر الطبيعة ذي العلمي البحث قتصاديةيع املعرفة فروع ش سواء حد

عة متا ع ن القادر ن الباحث من أجيال بإعداد وذلك البحثية القدرات تنمية ع والعمل والسياسية،

املتم العلمي اري  البحث بت  .و

ذات -3 املجتمعية املشكالت ل التصدي خالل من وذلك املجتمع، خدمة امعة ا دور تفعيل

السياسيةالطبي أو قتصادية  .عة

تفعيــــــــل - 4 يكفـــــــل الــــــــذي النحـــــــو ــــــــ ع ـــــــ السيا أو قتصـــــــادي القــــــــرار ملتخـــــــذي ــــــــ الف والـــــــدعم العلميــــــــة ة ـــــــ ا تقـــــــديم

جتماعية و والسياسية قتصادية التنمية لة دفع م س و مجتمعنا العامة  .السياسات

التطبيقية -5 ارات وامل العلمية القدرات وتنمية والسياسيةبناء قتصادية املجاالت مختلف ن للعامل

العمل وورش واملؤتمرات ية التدر والدورات امج ال خالل  .من

التوعية -6 برامج خالل من وذلك املجتمع قطاعات مختلف لدى قتصادي و السيا بالو رتقاء

بالتعا أو ا خارج أو لية ال داخل سواء العامة التثقيفية والسيماوالندوات عالم زة أج مع ون

العام الرأي تمام ا شغل ال  .القضايا
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إيفاد -7 خالل من وذلك والعاملية قليمية و املحلية ات املستو ع ا وتبادل املعرفة نقل ام س

تبا برامج خالل من املعاونة يئة وال س التدر يئة ألعضاء العلمية ام امل وتنظيم العلمية، دلالبعثات

العلمية املؤتمرات عقد خالل من وكذا ا دوليً امعات ا مستوى ع والطالب  .ساتذة

العلمية -8 املعرفة فروع مختلف غطية ع عمل لية لل مجلة خالل من العلمي شر ال يع

السياسية و  .قتصادية

امل -9 املعنية ات ا ن و اديمي ا علمي د كمع لية ال ن ب التعاون نيةيع امل أو التطبيقية جاالت

واملحليات عالم و واملصارف ثمار س مجاالت العم بالواقع ة النظر الدراسات ط لر

العامة دارة و  .والدبلوماسية

النحو - 10 ع العامة القضايا شأن العام الرأي ات توج لتحليل العام الرأي وقياسات بأبحاث العناية

القرار متخذي يفيد الالزمةالذي واملعلومات البيانات اتاحة م س و قتصادي أو السيا

القومي املستوى ع  .للتخطيط

دد ا للطالب القبول السياسيةبقواعد والعلوم قتصادية الدراسات   :لية

الدل ذا صدر وردت وال املعتمدة الساعات بنظام العليا للدراسات املوحدة العامة القواعد بع معت يل

لية ل املعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات الئحة ورد كما تية املواد نص الدراساتتطبيق

السياسية والعلوم   :وقتصادية

يل  )5(مادة وال للقبول العامة   :الشروط

وس-1 الور الب درجة ع اصل ا الطالب ف/ يقبل املع امعات ا إحدى من س سا الل

من شروطا أستو إذا العليا الدراسات امج ب للدراسة امعات ل ع املجلس

برنامج ل ب   .القبول

انت2 أ سواء حدة ع علمى قسم ل ا يضع ال ختيار شروط الطالب ستو ان ـ

القسم مجلس موافقة ع يحصل وان ا بذا تدرس حالة ل ل او الطالب من ملجموعة

ال ومجلس   . ليةاملختص

العليا3 الدراسات إدارة ة املطلو والنماذج ندات املس الطالب ستو أن   .ـ

لم4 وإذا الدراسية املقررات من مقرر أول يل خ تار من يبدأ الطالب يل خ تار ـ

لھ يل ال يل يلھ عد درا فصل أول مقررات يل ب الطالب   .يقم

امل5 الطالب يختار املرشدـ من عتمده و مقررات يل نموذج مأل و املناسبة قررات

والبحوثاديمي العليا للدراسات لية ال ووكيل القسم مجلس س   .ورئ

لھ6 الدراسية املقررات وحساب ضور با للطالب سمح ي ل أسا شرط يل ال   .ـ

الر 7 سداد عد إال مقرر أي الً م الطالب عت ال املواعيدـ خالل الدراسية سوم

  .املقررة

من-8 ي الثا سبوع اية قبل املقررات يل إجراءات اء بإ يقوم ال الذي الطالب

املحاضرات حضور لھ يحق ال الصيفي الفصل من ول سبوع أو يع والر ف ر ا   .فص
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العليا   الدراسات دبلومة ع صول ا   التخصصيةقواعد

 مادة

)12(  

يل ال   :شروط

باإلضافة التخصصية العليا الدراسات دبلومات من أي لنيل الطالب يل ي ما ط ش

املادة الواردة  ):5(للشروط

وس-1 الور الب درجة ع حاصالً يكون املجلس/ أن من ا ف املع امعات ا إحدى من س سا الل

امعات ل   .ع

ال2 ملجلس يجوز درجةـ ع اصل ا الطالب يل قبول القسم مجلس توصية ع بناءً لية

وس الور الدراسية/ الب املقررات من عدداً بنجاح اجتيازه عد التخصص غ س سا الل

وس الور الب مستوي املختص القسم مجلس ا يحدد ال س/التكميلية سا ال. الل بحيث

التكميلية املقررات عدد للمقرراتيتجاوز سابق متطلباً تكون أال شرط مقررات عة أر عن

املقررات .ساسية ذه للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و

الدبلومة مقررات يل ل نامج، كشرط ال ساعات ضمن املقررات ذه لھ تحسب   .وال

مادة

)13(  

نامج لل الدراسية   :الساعات

عددل يدرس أن يجب لية، ال ا تقدم ال التخصصية الدبلومات من أي ع الطالب يحصل ي

معتمدة32 الدبلومة. ساعة ادة ش للدرجات اكمي ال واملعدل التقدير رصد   .و

املاجست   درجة ع صول ل العامة   القواعد

مادة

)14(  

يل ال   :شروط

لدرج الطالب يل ي ما ط مادهش الواردة للشروط باإلضافة املاجست   ):5(ة

وس1  الور الب درجة ع حاصالً يكون أن عام/ ـ بتقدير التخصص فرع عادلھ ما أو س سا الل

للدرجات اكمى ال التقدير نقاط بمتوسط أو قل ع عنCGPAجيد إحدى) (2.333اليقل من

ا ف املع د املعا أو امعات امعاتا ل ع املجلس من التخصص   .فرع

بتقدير-2 بنجاح الدراسية املقررات الطالب اجتياز عنCGPAعد يقل ع(  2.333ال وجب إال و

تقدير متوسط ن لتحس املقررات عض يل إعادة أو إضافية مقررات يل ال الطالب

ح-) الدرجات املق خطة يل ل بطلب الطالب للرسالةيتقدم   . البح

موضوع -3 يل ب التقدم قبل للقسم سيمينار للرسالة البح ح املق خطة الطالب عرض

القسم مجلس ع وعرضھ للرسالة. الرسالة البح ح املق ع القسم مجلس موافقة حالة و

شراف نة شكيل و جراءات إستكمال   .يتم

مس4 اجتياز الطالب ع املنظمةـ للقرارات وفقاً لية، ال مجلس يحدده الذي ية جن اللغة توي

امعة ا مجلس من   .الصادرة

للدرجات5 تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح عد يقلCGPAـ ال

ص2.333عن رسالتھ نتائج عرض الطالب يقوم أن يجوز الرسالة موضوع من اء ن ورةو

مع شراف يئة من موقعاً الرسالة صالحية ر بتقر بالتقدم الرئ املشرف ا عد يقوم سيمينار

الرسالة ع كم ا نة شكيل اح إلق القسم مجلس ع العرض  .طلب

ر تقر بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء إختالف حالة و
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ش العلميتفصي القسم قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ إع ب س فيھ رح

املناسب القرار وإتخاذ الة ا   .بدراسة

العلمية6   م رسال مناقشة عد و الدرجة متطلبات يجتازون الذين للطالب املاجست درجة تمنح ـ

املع أو التقدير يرصد وال ، ن املحكم نة بواسطة ا ادةوإجاز ش للدرجات اكمي ال دل

الطالب تقديرات بيان الطالب ا اجتاز ال املقررات تقديرات ترصد ولكن  Studentsاملاجست

Transcript  

مادة

)15(  

نامج لل الدراسية   :الساعات

يدرس أن يجب املاجست درجة ع الطالب يحصل ي عدد24ل إ باإلضافة معتمدة 12ساعة

مع للرسالةساعة   .تمدة

الفلسفة   دكتوراه ع صول ل العامة   القواعد

مادة

)18(  

يل ال   :شروط

ماده الواردة للشروط باإلضافة الدكتوراه لدرجة الطالب يل التا ط   ): 5(ش

املجلس من ا ف املع امعات ا إحدى من التخصص فرع املاجست درجة ع حاصالً يكون أن

امعات  ل   .ع

شامالًـ2 اً ر تحر امتحاناً للطالب شرطComprehensive Examعقد التخصص   :مجال

 للدرجات تراكمي ومتوسط بنجاح الدراسية املقررات الطالب عن CGPAاجتياز يقل  ال

2.333   

 للرسالة البح ح املق خطة يل عد   .و

ترا تقدير ع الطالب حصول حال للدرجاتو من CGPAكمي الطالب2.333أقل ع

الدرجات متوسط ن لتحس املقررات عض إعادة أو إضافية مقررات يل   .ال

 موضوعات يعاب اس ، وشموالً عمقاً الطالب قدرة قياس إ الشامل متحان دف

الطالب قدرة قياس إ دف و املساندة الفرعية والتخصصات الرئ يةالتخصص املن

أسئلة من عليھ عرض ملا املناسبة لول ا اح واق تاج ست و والتحليل التأمل وتكونع

نة ال أعضاء أراء باغلبية الً مؤ غ أو الً مؤ لإلمتحان ائية ال الطالب يجة  .ن

امعة ا مجلس يقرره ملا طبقاً الدكتوراه لدرجة الشامل متحان أداء آلية   .تطبق

بتقديرعد-3 بنجاح الدراسية املقررات الطالب عنCGPAإجتياز يقل ع( 2.333ال وجب وإال

تقدير متوسط ن لتحس املقررات عض دراسة إعادة أو إضافية مقررات يل ال الطالب

للرسالة) الدرجات البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب ح. يتقدم املق خطة الطالب عرض و

مجلسالبح ع وعرضھ للرسالة البح ح املق خطة يل ب التقدم قبل للقسم سيمنار

جراءات. القسم إستكمال يتم للرسالة البح ح املق خطة ع القسم مجلس موافقة حالة و

شراف نة شكيل   .و

وفقا4ً لية، ال مجلس يحدده الذي ية جن اللغة مستوي اجتياز الطالب ع املنظمةـ للقرارات

امعة، ا مجلس من املاجستالصادرة دراسة أثناء الطالب يجتازه لم   .ما

للدرجات-5 تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح يقلCGPAعد ال
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صورة2.333عن رسالتھ نتائج عرض الطالب يقوم أن يجوز الرسالة موضوع من اء ن و

يئةسيم من موقعة الرسالة صالحية ر بتقر بالتقدم الرئ املشرف ا عد يقوم ينار

الرسالة ع كم ا نة شكيل اح إلق القسم مجلس ع العرض طلب مع  .شراف

ر تقر بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء إختالف حالة و

س فيھ شرح العلميتفصي القسم قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ إع ب

املناسب القرار وإتخاذ الة ا   .بدراسة

وذلك-6   الدرجة متطلبات وجميع العلمية رسالتھ مناقشة يجتاز الذي للطالب الدكتوراه درجة تمنح

التقدي يرصد وال لية ال مجلس وموافقة القسم مجلس اح اق ع اكميبناءً ال املعدل أو ر

الدكتوراه ادة ش تقديرات. للدرجات بيان الطالب ا إجتاز ال املقررات تقديرات ترصد ولكن

  .Student Transcriptالطالب

مادة

)19(  

نامج لل الدراسية   :الساعات

يدرس أن يجب الدكتوراه درجة ع الطالب يحصل ي عدد24ل إ باإلضافة معتمدة 36ساعة

للرسالة معتمدة   ساعة

السياسية: والعلوم قتصادية الدراسات لية ب العلمية قسام  

القسم  كود

Code  

Specialization  الشعبة/التخصص   Departement  م  القسم  

قتصاد 2301  Economic Economic  1  قتصاد  

2302 Political Science 

 

السياسية  Political Science العلوم

 

السياسية   2 العلوم

السياسية  والعلوم قتصادية العلمية الدراسات والدرجات  الدبلومات

أوالً :الدبلومات:  

التخصصية:  الدبلومات

عدد

الساعات

 املعتمدة

Credit 

Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

العلمي القسم

ا ل ع  التا

Department 

Diploma  م  الدبلومة.  

ادقتص 23015 32  Economics of Banking 
and Financial Markets  

املصارف إقتصاديات
املال   وأسواق

1  

قتصاد 23015 32  Islamic Banking and 
Economic Studies  

الدراسات
قتصادية

سالمية  واملصرفية

2  

قتصاد 23015 32  Economic Feasibility 
Studies  

دوي ا دراسات
  قتصادية

3  

العلوم 23025 32
 السياسية

Political Studies  السياسية   4  الدراسات
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امل: ثانياً    :اجستدرجات

الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

الكودي الرقم

نامج  لل

Code 

ع التا العلمي القسم

ا  ل

Department  

M.SC.  املاجست 

  

  .م

قتصاد 23016 36  Economics  1  قتصاد  

السياسيةال 23026 36 علوم  Political Theory   ة النظر

  السياسية

2  

السياسية   النظم Political Systems العلوم

  السياسية

3  

السياسية    International العلوم

Political Relations   

العالقات

السياسية

  الدولية

4  

  

  :الدكتوراهدرجات: ثالثاً 

الساعات عدد

 املعتمدة

Credit Hours 

ا لكوديالرقم

نامج  لل

Code 

ع التا العلمي القسم

ا  ل

Department  

Ph.D.  الدكتوراه 

  

  .م

قتصاد 23017 60  Development 

Economics 

إقتصاديات

  التنمية

1  

قتصاد 23027 60  International 

Monetary 

Economics 

إقتصاديات

ودولية   نقدية

2  

قتصاد    Islamic Economics قتصاد

  سالمي 

3  

السياسية   ة    Political Theory العلوم النظر

  السياسية

4  

السياسية   النظم  Political Systems العلوم

  السياسية

5  

السياسية    International العلوم

Political Relations 

العالقات

السياسية

  الدولية

6  

  

  

  



 

 

 
 

285

 


 3 ........................................................................................ جامعة اإلسكندریة فى سطور

 5 .......................................................................................... اسات العلیارؤیة قطاع الدر

 5 ........................................................................................................... رسالة القطاع

 6 .................................................................................................................... مقدمة

 7 ..................................................................................................................... تقدیم

 8 .................................................................................................................... مقدمة

 10 .................................................................. الكلیات والمعاھد المعتمدة بجامعة اإلسكندریة

 10 ............................................................. من الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد

 11 ...................... القواعد العامة لالئحة الدراسات العلیا بنظام الساعات المعتمدة لجامعة اإلسكندریة

 26 ........................................ لماجستیر المھنیة بنظام الساعات المعتمدةالقواعد العامة لبرنامج ا

 Faculty of Arts ................................................................................ 35كلیة اآلداب 

 Faculty of Law .............................................................................. 51كلیة الحقوق  

 Faculty of Commerce ................................................................... 57كلیة التجارة  

 Faculty of Science .......................................................................... 73كلیة العلوم  

 Faculty of Medicine ........................................................................ 83كلیة الطب  

 Faculty of Pharmacy .................................................................... 95كلیة الصیدلة  

 Faculty of Engineering ............................................................... 103ندسة  كلیة الھ

 Faculty of Agriculture ................................................................ 117كلیة الزراعة  

 High Institute of Public Health ................................ 130المعھد العالي للصحة العامة  

 Faculty of Education ................................................................... 147كلیة التربیة  

 Faculty of Dentistry .............................................................. 171كلیة طب األسنان  



 

 

 
 

286

 Medical Research Institute .............................................. 179معھد البحوث الطبیة  

 Faculty of Veterinary Medicine ......................................... 189كلیة الطب البیطري  

 Institute for Graduate Studies and Research ...... 199معھد الدراسات العلیا والبحوث  

 Faculty of Tourism and Hotels ....................................... 207كلیة السیاحة والفنادق  

 Faculty of Fine Arts ........................................................... 213كلیة الفنون الجمیلة  

 Faculty of Sport Education Men ............................... 223تربیة الریاضیة بنین  كلیة ال

 Faculty of Physical Education Girls ........................... 235كلیة التربیة الریاضیة بنات  

 Faculty of Agriculture Saba Basha ................................... 243كلیة زراعة ساباباشا  

 Faculty of Nursing .................................................................... 251كلیة التمریض  

 Faculty of Specific Education ............................................ 261كلیة التربیة النوعیة  

 Faculty of Kindergarten ..................................................... 273كلیة ریاض األطفال  

 279 ............................................................... كلیة الدراسات اإلقتصادیة والعلوم السیاسیة

Faculty of Economic Studies and Political Science ...................................... 279 

  


