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 الباب األول

 أقسام الكلية والدرجات العلمية والدبلومات
 (:1)مادة 

 :تتكون كلية اآلداب بجامعة سوهاج من األقسام التالية
 .قسم اللغة العربية وآدابها  -1
 .قسم الدراسات اإلسالمية  -2

 :قسم اللغات الشرقية وآدابها -3

 :ة به من الفرقة الثانية إلي ثالث شعب هيوتتفرع الدراس
 .غة الفارسية وآدابها شعبة الل - أ
 .شعبة اللغة التركية وآدابها-ب
 .شعبة اللغة العبرية وآدابها -ج
 .وآدابها اإلنجليزيةقسم اللغة  -4
 . وآدابهاقسم اللغة الفرنسية  -5
 .قسم الدراسات اليونانية والالتينية -6
 .قسم التاريخ -7
 .قسم الجغرافيا -8
 .قسم الفلسفة -9
 .قسم علم النفس  -11
 .قسم االجتماع -11
 .اإلعالمقسم  -12

 :وتتفرغ الدراسة به من الفرقة الثانية إلي شعبتين هي 
 .شعبة الصحافة - أ
 .شعبة العالقات العامة واإلعالم السياحي-ب
 .قسم اآلثار المصرية -13
 .اإلسالميةقسم اآلثار  -14
 .قسم الترميم -15
 .قسم المكتبات والمعلومات-16

 ( :2)مادة 
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الدرجات العلمية  اآلداببناء علي طلب كلية  سوهاجعة تمنح جام
- :والدبلومات اآلتية 

 .درجة الليسانس في اآلداب في أحد تخصصات األقسام المبينة في هذه الالئحة - أ
 .درجة الماجستير في اآلداب في أحد تخصصات األقسام المبينة في هذه الالئحة-ب

 .المبينة في هذه الالئحة درجة دكتور في اآلداب في أحد تخصصات األقسام - ج

- :درجة دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات اآلتية -د
 .الترجمة اإلنجليزية من قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها  -1
 .الترجمة الفرنسية من قسم اللغة الفرنسية وآدابها -2
 .الترجمة الفارسية والتركية والعبرية من قسم اللغات الشرقية وآدابها -3
 .علم النفس التطبيقي من قسم علم النفس  -4
 .االجتماع الصناعي من قسم االجتماع  -5
 .التنمية االجتماعية من قسم االجتماع  -6
 .ترميم اآلثار من قسم اآلثار  -7
 .العالقات العامة واإلعالن من قسم الصحافة -8
 .اآلثار اإلسالمية-9
 .اآلثار المصرية القديمة-11
 .توثيق المعلومات من قسم المكتبات والمعلومات المكتبات و  -11
 .تحقيق التراث من قسم اللغة العربية وآدابها -12

 مراحل الدراسة بالكلية

 (:3)مادة 

 :تنقسم الدراسة بالكلية إلي مرحلتين
الدراسة بها علي نظام مرحلة الدراسة الجامعية األولي في اآلداب وتقوم  - أ

 .الفصلين الدراسيين
 .اآلدابسات العليا في مرحلة الدرا - ب

 (:4)مادة 
تؤهل مرحلة الدراسة الجامعية األولي بكلية اآلداب من يجتازها بنجاح للحصول علي درجة 

 .الليسانس في اآلداب
 ( :5)مادة 

تؤهل مرحلة الدراسة الجامعية األولي بكلية اآلداب من يجتازها بنجاح للحصول علي درجتي الماجستير 
 .لومات الدراسات العلياوالدكتوراه، أو أي دب
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 الباب الثاني

 مرحلة الليسانس

 (:6)مادة 

تبين الجداول التالية المقررات التي يدرسها الطالب بأقسام الكلية وعدد الساعات المخصصة أسبوعيا لكل 
 : مقرر في كل فصل دراسي

 قسم اللغة العربية وآدابها: أوال

 الفرقة األولي

 الفصل الدراسي األول

 تدريبات دد الساعاتع المقرر م
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 

 نشأته وتطوره: النقد األدبي 
 النحو والصرف

 مصادر التراث العربي
 ، جغرافيتها وتاريخهالجزيرة العربية

 قبل اإلسالم
 .أسس الفلسفة
 لغة أوربية حديثة

4 
2 
4 
4 
4 
4 

 -
2 
 -
 
 -
 -
 -

 2 22 المجموع 
 الفصل الدراسي الثاني

 تدريبات اتعدد الساع ررـــــالمق م
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 (بيان ) البالغة العربية 
 .علم اللغة العام 

 (1) القرانعلوم 
 .وبني أمية اإلسالمتاريخ صدر 
 .والخط العربي اإلمالءقواعد 

 اإلسالمأدب ما قبل 
 الحاسب اآللي

4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 

 -
 -
 -
 -
2 
2 
2 

 6 24 المجموع 
 {المستوي األول ( 1)} 

 الفرقة الثانية

 لفصل الدراسي األولا

 تدريبات عدد الساعات ررــــــــالمق م
1 
2 
3 

 وبني أمية اإلسالمالشعر في صدر 
 (.علم المعاني ) البالغة العربية 
 .علم األصوات

4 
4 
4 

2 
 -
 -
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4 
5 
6 

 .الحديث النبوي وعلومه
 (2)  القرآنعلوم 

 -تركي -فارسي) اللغة الشرقية 
 (.عبري

4 
4 
4 

 -
 -
2 

 6 24 المجموع 
 الفصل الدراسي الثاني

 تدريبات عدد الساعات المقرر م
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 .در اإلسالم وبني أميةــالنثر في ص
 .رفـــــو والصــــالنح

 (البحور العروضية )ر ـموسيقي الشع
 يـــج البحث العلمــــمناه

 .ةــــة العباسيـــتاريخ الدول
 (نصوص متخصصة ) لغة أوربية حديثة 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

2 
2 
2 
 -
 -
 -

 6 24 المجموع 
 {المستوي الثاني ( 2)} 
 {اللغات الشرقية ويستمر في دراستها إلي الفرقة الرابعة  احدييختار الطالب }
 
 
 
 
 

 (:7)مادة 

 .العام أو االنتساب الموجه االنتسابيحدد مجلس الكلية األقسام التي يجوز فيها 
 (:8) مادة 

مائة درجة ما  امتحانع مقررات كل فرقة ومجموع درجات كل تحريريا في جمي االمتحانيكون 
 .عدا الحاسب اآللي فتحسب درجتها من خمسين

 (: 9)مادة 

 .التحريري في أي مقرر ثالث ساعات االمتحانمدة 
 (: 11)مادة 
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ينقل الطالب من الفرقة المقيد بها إلي الفرقة التي تليها إذا نجح في جميع المقررات أو كان 
 .ما يزيد عن مقررين من فرقته أو من فرقة أدنيراسبا في

 (:11)مادة 

 .أكتوبر لطالب الفرقة الرابعة فيما ال يزيد عن مقررين من مقررات الدراسةفي شهر  امتحانيعقد 
 :(12)مادة 

 :يقدر نجاح الطالب في المقررات وفي التقدير العام بالتقديرات اآلتية
 الدرجة التقدير

 ممتاز
 جيد جدا  

 جيد
 مقبول

 .فأكثر من مجموع الدرجات91%
 .من مجموع الدرجات%91إلي أقل من 81%
 .من مجموع الدرجات%81إلي أقل من 65%
 .من مجموع الدرجات%65إلي أقل من 51%

 :أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين اآلتيين
 الدرجة التقدير

 ضعيف
 ضعيف جدا  

 .من مجموع الدرجات%51إلي أقل من %35من 
 .من مجموع الدرجات%35ل من أق

 (:أ ( )13)مادة 
يجوز قبول الطالب الحاصلين علي درجة الليسانس في اآلداب والتربية في الفرقة الثالثة بالكلية في 

بها، أو منتظمين في األقسام  االنتسابالتي يجوز التخصصات المناظرة كطالب منتسبين في األقسام 
قا  لألعداد التي يحددها مجلس الكلية بعد أخذ رأي األقسام ، ويكون قبول هذه الفئات طباألخرى

- :المختصة وفقا  للشروط اآلتية
 //أال يقل التقدير العام الحاصل عليه الطالب في درجة الليسانس عن جيد - أ
يكلف الطالب بدراسة المواد التي لم يدرسها في الفرقتين األولي والثانية ويدرس جميع  - ب

 .عةالفرقتين الثالثة والراب

 .أن يقدم الطالب موافقة الجهة التي يعمل بها - ت

 ( :ب) ( 13)مادة 

يجوز قبول الطالب الحاصلين علي درجة الليسـانس فـي اآلداب والتربيـة بالفرقـة األولـي بالكليـة          
بهـا أو منتظمـين فـي  االنتسـابفي التخصصات غيـر المنـاظرة كطـالب منتسـبين فـي األقسـام التـي يجـوز 

ويكــون قبــول هــذه الفئــات طبقــا  لألعــداد التــي يحــددها مجلــس الكليــة بعــد أخــذ رأي  خــرىاألاألقســام 
 .األقسام المختصة
 (: 14)مادة 
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فيها من  ايجوز قبول الطالب الحاصلين علي درجة ليسانس اآلداب من غير األقسام التي تخرجو    
أو منتظمــين فــي األقســام  يجــوز االنتســاب إليهــاالفرقــة األولــي كطــالب منتســبين فــي األقســام التــي 

التــي يحــددها مجلــس الكليــة يعــد أخــذ رأي األقســام المختصــة وفقــا للقواعــد التــي ي ــعها  األخــرى
 .للجامعات األعلىالمجلس 
 ( :15)مادة 

مـــن غيـــر الحاصـــلين علـــي ) يجـــوز قبـــول الطـــالب الحاصـــلين علـــي مـــؤهالت جامعيـــة أخـــري      
 االنتسابكطالب منتسبين في األقسام التي يجوز   األولية في الفرق( الليسانس في اآلداب والتربية 
ويكون قبول هذه الفئات طبقـا  لألعـداد التـي يحـددها مجلـس  األخرىإليها أو منتظمين في األقسام 

 .للجامعات األعلىالكلية بعد أخذ رأي األقسام المختصة وفقا  للقواعد التي ي عها المجلس 
 (:16)مادة 

ة بــرحالت علميــة داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة وذلــا بالنســبة لألقســام التــي يقــوم طــالب الكليــ     
تتطلــب الدراســة بهــا القيــام بدراســة ميدانيــة ، وتعتبــر جــزءا  مكمــال  لدراســتهم النظريــة وذلــا كمــا هــو 

ترحـات األقسـام علـي خطـط الـرحالت ، ويوافـق مجلـس الكليـة علـي مق( 6)بجـداول المـادة موضح 
م فــي بدايـة كـل عــام دراسـي لوضـع ميزانيتهـا ومســاهمة الكليـة فيهـا ، ويجــوز أن لهـذه األقسـا العلميـة

ت العليا فـي هـذه الـرحالت علـي أن يتحملـوا تكاليفهـا كاملـة مسـتفيدين ايشترك بعض طالب الدراس
 .العلمي ألع اء هيئة التدريس بالكلية اإلشرافالجماعية ومن تتيحها الرحالت بالتخفي ات التي 

 
 

 ثالباب الثال

 الدر اسات العليا

 درجة الماجستير في اآلداب ( أ)
 ( :17)مادة 

لدرجــة الماجســتير فــي اآلداب أن يكــون حاصــال علــي الليســانس فــي  يشــترط لقيــد الطالــب        
ــة لهــا مــن الجامعــات المصــرية أو  احــدياآلداب بتقــدير جيــد علــي األقســام مــن  علــي درجــة معادل
الدراســة لمــدة ســنة دراســية  بتــابعللجامعــات وأن  ىاألعلــمعهــد علمــي آخــر معتــر بــه مــن المجلــس 

، ويجـوز لمجـالس األقسـام  ةمـن هـذه الالئحـ( 25)هـو مبـين بالمـادة  بالقسم الذي تخرج فيـه لمـا
 .المختصة عقد اختبار للطالب المتقدمين

 (: 18)مادة 

المتحان ويعقد هذا ايسمح للطالب بتأدية امتحان السنة التمهيدية للماجستير مرتين فقط      
يو وديسمبر من كل عام وال يعتبر الطالب ناجحا  إال حصل في كل مقرر من خالل شهري يول

 .علي األقل من مجموع درجات المقرر% 71مقررات الدراسة علي 
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 ( :19)مادة 

السنة التمهيدية للماجستير إذا قلت نسبة مواظبته علي  امتحانيحرم الطالب من دخول      
 .في كل مقرر% 71ح ور الدروس عن 

 (: 21)مادة 

 .للماجستير ثالث ساعاتمدة كل امتحان تحريري في أي مقرر من مقررات السنة التمهيدية 
 (:أ( )21)مادة 

السـنة التمهيديـة للماجسـتير وبعـد إجتيـازة بنجـاح دورتـي  امتحـانيتقدم الطالب بعد نجاحه في      
قسـمين المختصـين ومجلـس الكليـة بخطـة مقترحـة جلسـا الم يحـددهااللغة العربية واألجنبية اللذين 

للبحــث الــذي يــود إعــداد رســالة للماجســتير فيــه وتنــاقل الخطــة مناقشــة علنيــة فــي حلقــة مناقشــة 
Seminar يح رها أع اء القسم المختص. 

 
 
 
 

 (:ب( )21)مادة 

ي مناظرة يقوم الطالب بعد نجاحه في امتحان السنة التمهيدية للماجستير بالكلية أو أي كلية أخر 
رسالة  بإعدادمن هذه الالئحة وبعد اجتيازه حلقة المناقشة ، ( 25)وفقا لما هو مبين في المادة 

جامعة للدراسات العليا للبحوث بالجامعة بناء علي موافقة في موضوع للبحث يقره نائب رئيس ال
أربع سنوات  مجلس الكلية وبعد أخذ رأي مجالس األقسام في مدة ال تقل عن سنة وال تزيد علي

علي التسجيل لمدة عام  اإلبقاءمن تاريخ موافقة مجلس الكلية علي التسجيل ولمجلس الكلية 
األقسام قابل للتجديد مرة أخري فقط علي تقرير المشرف علي الرسالة وبعد أخذ رأي مجالس 

 .المختصة
 ( :22)مادة 

سـالته سـنة دراسـية علـي األقـل يشترط أن يقيم طالب الماجستير الوافـد بعـد تسـجيل موضـوع ر      
 .في جمهورية مصر العربية قبل أن يتقدم برسالته إلي لجنة الحكم

 ( :23)مادة 

رح المشـــرف تشـــكيل لجنـــة الحكـــم علـــي يقتـــ. تكـــون المناقشـــة فـــي رســـالة الماجســـتير علنيـــة      
رأي الرســـالة، ويعتمـــد التشـــكيل مـــن نائـــب رئـــيس الجامعـــة للدراســـات العليـــا والبحـــوث بعـــد أخـــذ 

وتقــوم اللجنــة بمناقشــة الطالــب فــي خــالل ســتة . مجلــس القســم المخــتص وموافقــة مجلــس الكليــة
 .أشهر من تاريخ موافقة مجلس الكلية
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 (: 24)مادة 

يبين في شهادة الماجستير قسم تخصص الطالب وموضوع رسالته، والتقدير الذي ناله، ومنح      
 :الماجستير في اآلداب بأحد التقديرات اآلتية

 الماجستير في اآلداب بتقدير ممتاز. 
   الماجستير في اآلداب بتقدير جيد جدا. 

 الماجستير في اآلداب بتقدير جيد. 

 الماجستير في اآلداب بتقدير مقبول. 

 ( 25)مادة 

تبين الجداول اآلتية المقررات الدراسية بالسنة التمهيدية للماجستير في األقسام المختلفة، وعدد 
 أسبوعيا لكل مقرر،الساعات المخصصة 

 
 

 الدراسات العليا

 اللغة العربية وآدابها: قسم

 واللغة األدبشعبة ( أ) 

 
 

 عدد الساعات ررـــــالمق م
 
1 
2 
3 
4 
 
1 
2 
3 
4 
5 

 :مواد إجبارية
 .ةـــث في األدب واللغـــج البحـاهــمن
 (.ةـوص متخصصـنص) ة الحديثة ـة األوربيـاللغ
 .راثــــتـلق اـــــاهج تحقيــــمن
 .ةـــرقيــــــة الشـــــــاللغ
 :اختياريةمواد 
 مــي القديــالعرب األدبي ـوع فــموض
 .ثــي الحديـالعرب األدبي ـوع فــموض
 األسلــــــــوبم ـــــــعل
 واتـــم األصـــي علـوع فــموض
 ةــــــــكالت لغويــــــمش

 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
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6 
7 

 اإلسالميةي الدراسات ــاص فـوع خـموض
 رــاصــة المعــم اللغــات علــنظري

2 
2 

 {يختار الطالب أربع مواد من المقررات االختيارية } 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسات اإلسالمية: قسم

 عدد الساعات ررــــــالمق م
 
1 
2 
3 
4 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 :مواد إجبارية
 .ةـات اإلسالميـث في الدراســج البحــمناه
 (.ةـوص متخصصـنص) ة الحديثة ـية األوربـاللغ

 .راثـــــق التـــج تحقيـــاهــمن
 .ةــــــــة الشرقيــــــــاللغ

 
 :اختياريةمواد 
 .يرـــــــج التفســــــــمناه
 ةـــــــة النبويــــــــالسن
 إســـــــالميوف ـــــــتص
 المــــــــــم الكــــــعل
 يـــالمــه إســـريع وفقــــتش

 ةـــــيـوة اإلسالمـــــــالدع
 دةــــــــــــــــــعقي

 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 {يختار الطالب أربع مواد من المقررات االختيارية } 
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 وآدابهاقسم اللغات الشرقية 

 عدد الساعات ررـــــــالمق م
 
1 
2 
3 
4 

 :مواد إجبارية
 ثــــــــاهج بحـــــــمن
 ةــــــــــة أوربيــــــلغ

 (.الساميةاآلداب اآلداب اإلسالمية أو ) األدب المقارن بين 
 .الميةــارة اإلســـة الح ـــادر دراســمص

 :اختياريةمواد 
 .بحــث تطبيقـــــي+ مخطوطة فارسيـــة 

 .يــــث تطبيقــبح+ ة ـــة تركيــمخطوط
 .يـــث تطبيقـبح+ ة ـوص عبريــوش ونصـنق

 .كسـة والعــرقية إلي العربيـشة الـترجمة من اللغ
 .يــــــــــو العربــــــــالنح

 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 

 {يمتحن الطالب في المواد اإلجبارية وفي مادتين اختياريتين } 
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 وآدابه اإلنجليزيةاللغة : قسم 

 :الشعبتين احدييختار الطالب : أوال
 .شعبة الدراسات اللغوية ( :ب )  .شعبة الدراسات األدبية( : أ)

 .ومناهج البحث ساعتان الببليوجرافيامادة إجبارية للشعبتين وهو : ثانيا  
 .المقررة لشعبته ولكل منها ساعتان االختياريةيختار الطالب ثالث مواد فقط من المواد : ثالثا
 :المواد االختيارية لشعبة الدراسات األدبية( أ: )رابعا  
 تساعاعدد ال ررــــــالمق م
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 يـــــــــــــاألدب األمريك
 ةـــــــــــــــــالرواي
 اـــــــــــــــــالدرام
 ارنــــــــــــــاألدب المق
 دــــــــــــــــــالنق
 رــــــــــــــــــالشع

2 
2 
2 
2 
2 
2 

لشعبة الدراسات  االختياريةالمواد  ( ب)

 :اللغوية

 عدد الساعات ررــــــــالمق م
1 
2 
3 

 .ةــــــم اللغـــات علــــنظري
 .انيــــــــــم المعــــــعل
 .اليبـــــــم األســــــــعل

2 
2 
2 
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4 
5 
6 
7 
8 
9 

 .ةــــــات التطبيقيـــــــاللغوي
 .ةــــــــــات المقارنــــاللغوي
 .ويـــــــــاء اللغــــــالبن
 .يــــة االجتماعــــم اللغــــعل
 .يـــــالنفسة ــــم اللغــــعل
 .فيـــــة الوصــــم اللغــــعل

2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
 
 
 

 اللغة الفرنسية وآدابها: قسم 

 عدد الساعات ررــــــالمق م
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 .ث اللغويـــاهج وأساليب البحـــمن
 .يـــث األدبــــج البحـــمناه

 .ارنـــــــــــــاألدب المق
 .يـــث تطبيقـبح+تدريبات علي البحث
 .ثــي الحديـــــــاألدب الفرنس
 .ثــة الحديــم اللغــــنظريات عل

2 
2 
2 
2 
2 
2 
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 قسم التاريخ

 شعبة التاريخ اليوناني والروماني ( أ)
 عدد الساعات ررــــــالمق م
1 
2 
3 
4 
5 

 .ادرــــث ومصــــج بحــــمناه
 .وصـــة ونصـــة اليونانيـــــاللغ
 .وصـــة ونصـــة الالتينيـــــاللغ
 .يـــــــــث تطبيقـــــــبح
 .وشــــم النقــبردي أو علــم الــعل

2 
2 
2 
2 
2 

 شعبة تاريخ العصور الوسطي ( ب)
 اتــعدد الساع ررـــــالمق م
1 
2 
3 
4 
5 

 .ثــــــــج بحــــــمناه
 .ادرــــــــــــــــمص
 .يــــــث تطبيقــــــــبح

 .ور الشرقية والغربيةــلعصدراسة في وثائق ا
 .ةـــــــــة الالتينيـــــاللغ

2 
2 
2 
2 
2 

 شعبة التاريخ اإلسالمي( ج)

 عدد الساعات ررـــــــــالمق م
1 
2 
3 

 .ثــــــــج بحــــــــمناه
 .ادرــــــــــــــــــمص
 .يـــــــــث تطبيقــــــــبح

                 2 
2 
2 
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4 
5 
6 

 .ةـــــــــــة شرقيـــــــلغ
 .ةـــة وثائقيـــة تاريخيــــــــدراس
 .ةــــــــة حديثـــة أوربيـــــلغ

2 
2 
2 

 شعبة التاريخ الحديث( د)

 تعددا لساعا ررـــــــــالمق م
1 
2 
3 
4 
5 

 .ثـــــــج بحــــــــــمناه
 .ادرـــــــــــــــــــمص
 .يــــــــث تطبيقــــــــــبح

 .ةــــحديثة ـــة أوربيــغنصوص تاريخية بل
 .ةـــــــــة وثائقيـــة تاريخيــدراس

2 
2 
2 
2 
2 

 قسم الجغرافيا

 عدد الساعات ررـــــالمق م
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 .ةــا الطبيعيـــي الجغرافيــوع فــــموض
 .ةــا البشريــــي الجغرافيــوع فـــموض

 )*( .اص ــــــوع خـــــــــموض
 .ي ـــــــنث ميداـــــــــــبح

 .مـــدده القســـاري يحــــرر اختيـمق
 (.ة ـوص متخصصــنص) ة ــــة إنجليزيــلغ

2 
2 
2 
2 
2 
2 

 .يقدم بحثا تطبيقيا بموافقة مجلس القسم ) *( 
 قسم الفلسفة

 شعبة الفلسفة القديمة والوسطية ( أ)

 عدد الساعات ررـــــــــالمق م
1 
2 
3 
4 
5 
 

 .ةــــــنيفة اليوناــــادر الفلســـمص
 .الميةــــــفة اإلســـادر الفلســـمص
 .ةــــــة المسيحيــــادر الفلسفـــمص

 .ةــــــة حديثــــــة أوربيــــلغ
 .ةـــــــــة شرقيــــــــــلغ

2 
2 
2 
2 
2 

 شعبة الفلسفة الحديثة والمعاصرة - ب

 عدد الساعات ررـــــــالمق م
 2 .ةــــيثفة الحدــــــادر الفلســــمص 1
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2 
3 
4 

 .رةــاصـفة المعــــــادر الفلســــمص
 .يــفـــــث الفلســــج البحـــمناه

 .ةـة حديثـــة أوربيــة بلغــص فلسفيـــن

2 
2 
2 

 .{ الشعبتين السابقتين  احدييختار الطالب } 
 
 
 
 

 

 قسم علم النفس

 عدد الساعات ررــــــالمق م
1 
2 
3 
4 

 .االجتمـاعيسي ث في علم النفــاهج البحـــمن
 .االرتقـائيم النفس ـي علـث فــاهج البحــمن
 .يــس الفيزيولوجـم النفـحث في علـاهج البـمن
 )*(.الحاسب اإللكتروني في البحوث النفسية  استخـدام

 .ةـــة أوربيــة بلغــــوص متخصصــنص

2 
2 
2 
2+2 

 .تدريبات في تصميم البرامج )*( 
 قسم اإلعالم

 عدد الساعات ررــــــالمق م
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 .ث متخصص ــة بحــث وكتابــاهج البحــمن
 .ةــــة أوربيـــة بلغـــادة إعالميـــم
 .المـات اإلعـي دراسـي فـــاء تطبيقــإحص
 .مـــا القســررهـة يقـــادة متخصصــم

 .ثـــــــــــة بحــــــــقاع
 .ة ــــــــــة العربيــــــــاللغ

3 
3 
2 
3 
3 
3 
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 االجتماعقسم 

 اجتماعشعبة علم  ( أ)
 عدد الساعات ررــــــالمق م
1 
2 
3 
4 
5 

 .يــاعــث االجتمــرق البحــج وطــمناه
 .ةـــــيولوجيـــات السو ســـــالنظري
 .ةـــة أوربيــة بلغـــوص اجتماعيـــنص

 .يةـاستخدام الحاسب اإللكتروني في البحوث االجتماع
 .اعـــاص في االجتمــــوع خــــموض

2 
2 
2 
2+2 
2 

 
 شعبة االنثربولوجيا -ب

 عدد الساعات ررــــــــــالمق م
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 .رةــالمعاص األنثروبولوجيا ريات ـــــالنظ
 .األنثروبولوجيــا ي ــث فــاهج البحــمن

 .ةـــــــــالتطبيقي األنثروبولوجيـــا 
 .ةــــــــالثقافي األنثروبولوجيـــــا 
 .ةـــــــالطبي األنثروبولوجيـــــــا 

 .ريــع المصــوع أنثر وبولوجي في المجتمــموض
 .ةـــة أوربيــة بلغــــوص متخصصــنص

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 قسم اآلثار المصرية

 عدد الساعات ررــــــالمق م
1 
2 
3 
4 

 .اهج بحثــة ومنــر القديمـــخ مصــتاري
 .ةـــــــة القديمـــيار المصر ــــاآلث
 .ةـــــــة قديمـــــة مصريــــلغ
 .ةــــــوص هيراطيقيـــــــــنص

2 
2 
2 
2 
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5 
 
6 
7 

 .ةـــة أو قبطيــــــوص ديموطيقيــنص
 أعمال سنة في بحثين أو تدريبات علمية) تدريب وبحث 

 (.ادتينـــــــــي مــــــــــف
 .ة أوربيةــة بلغــــوص متخصصـــــنص

2 
 
2 
2 

 
 سم اآلثار اإلسالميةق

 عدد الساعات ررـــــــــالمق م
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 

 .اريــم معمـــالمية برســـارة إســـعم
 .ارــم اآلثــفي علمناهج بحث ونظريات حديثــة 

 .ةـــــــــون إسالميـــــــــفن
/ كتابات أثرية/ مسكوكات إسالمية ) اري ـرر اختيــمق

 (.ن ــخ فاريــت/ يــر إسالمـــتصوي
 .الميــاريخ اإلســاص في التــوع خــموض
 .ةـــة أوربيــة بلغــوص متخصصـــنص
 .ةـــة عربيــة بلغـــوص متخصصــنص

2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 

 قسم الترميم

 عدد الساعات ررــــــــــالمق م
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 )*(.ير ع وية ـار الغـة اآلثـات في صيانــموضوع
 )* ( .ة ــار الع ويــآلثة اــموضوعات في صيان

 .ة في حقل اآلثارـا الحديثــات التكنولوجيــتطبيق
 ( .1)ار ـــل اآلثــة لتسجيــائل العلميـالوس
 ( .2)ار ــم اآلثــي ترميـة فــة حقليــدراس
 .ةـــة أوربيـــة بلغـــوص متخصصــنص

3 
3 
2 
2 
2 
2 

 .سنة في مادتين أعمال ( 2) دراسة وبحث ( 1)دراسة ومناهج بحث )*( 
 معلوماتقسم المكتبات وال

 عدد الساعات ررـــــــالمق م
1 
2 
3 
4 

 .وم المكتبات والمعلوماتــث في علــاهج البحـمن
) تروني في علوم المكتبات استخدام الحاسب اإللك

 .اتــات والمعلومـة للمكتبــات الدوليـالمؤسسمتقدم 
 .ترجاعـاالستزان و ـة في االخـات الحديثــاالتجاه

2 
2 
2+2 )*( 

2 
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5 
 

 2 .ةــة أوربيــــة بلغــوص متخصصـــنص

 .تصميم برامج )* ( 
 (يقدم الطالب بحثا تطبيقيا بموافقة مجلس القسم ) 
 

 درجة دكتور في اآلداب -ب 

 (: 26)مادة 

يشــترط لقيــد الطالــب لدرجــة دكتــور فــي اآلداب أن يكــون حاصــال علــي درجــة الماجســتير فــي 
الجامعـات المصـرية أو علـي درجـة معادلـة لهـا مـن معهـد آخـر  احـديدير جيد علي األقل من اآلداب بتق

التي يح رها أع اء القسم المخـتص،   Seminarحلقة المناقشة  معترف به من الجامعة وأن يجتاز 
 .مستوي اللغة الذي يحدده مجلس القسم والكلية اجتيازكما ينبغي علي المتقدم 

 ( : 27)مادة 

يقوم طالـب الـدكتوراه بإعـداد بحـث مبتكـر فـي موضـوع يقـره مجلـس الدراسـات العليـا والبحـوث          
بعد موافقة مجلس الكلية لمدة سنتين علـي األقـل مـن تـاريخ موافقـة مجلـس الكليـة علـي التسـجيل ، وال 

اب ألسـب اسـتثناءتزيد مدة التسجيل علي خمس سنوات ولمجلس الكلية أن يمنح الطالب عامين آخرين 
 .قهرية يقرها مجلس الكلية بناء علي تقرير للمشرف

 ( :28)مادة 

يشترط أن يقيم طالب الدكتوراه بعد تسجيل موضوع رسالته سنة دراسية علي األقل في 
 .جمهورية مصر العربية قبل أن يتقدم برسالته إلي لجنة الحكم

 ( : 29)مادة 

 (. 23)ام بما جاء في المادة رقم تكون المناقشة في رسالة الدكتوراه علنية مع االلتز 
 (: 21)مادة 

يبين في شهادة الدكتوراه قسم تخصص الطالب وموضوع رسالته، والتقدير الذي ناله، وتمنح 
 :درجة دكتور في اآلداب بأحد التقديرات اآلتية

 دكتور في اآلداب بمرتبة الشرف األولي. 
 دكتور في اآلداب بمرتبة الشرف الثانية. 

 دابدكتور في اآل. 
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 دبلومات الدراسات العليا -ج

 (: 21)   مادة 

يشـــترط لقيـــد الطالـــب بـــأي مـــن دبلومـــات الدراســـات العليـــا أن يكـــون حاصـــال  علـــي درجـــة          
الجامعات المصرية أو علي درجة معادلة لها مـن معهـد معتـرف  احديالليسانس أو البكالوريوس من 

 .به من الجامعة
 ( : 22) مادة 

شترط للقيد في أي دبلومات الترجمة اإلنجليزية والترجمة الفرنسية، أن يكـون الطالـب حاصـال  ي     
علـي درجــة الليســانس أو البكـالوريوس مــن األقســام المختصـة بهــذه اللغــات بتقـدير جيــد علــي األقــل 

 .مجلس القسم المختص اقتراحقبول يحدده مجلس الكلية بناء علي  امتحانويجتاز بنجاح 
 ( :22) مادة 

 :في أي من اللغات الشرقية أن يكون الطالب يشترط في القيد لدبلوم الترجمة 
علي األقل من قسم اللغات ( جيد ) يسانس أو البكالوريوس بتقدير عام لحاصال  علي درجة ال - أ

 .الشرقية
 .في مادة األساليب الحديثة في مرحلة الليسانس( جيد جدا  ) حاصال  علي تقدير -ب

 .القبول الشفوي الذي يعقد قبل القيد للدراسة امتحانبنجاح  أن يجتاز_  ج
 : ( 24)مادة 

ــنفس التطبيقــي النجــاح فــي       ــدبلومات علــم ال ــد ل مســابقة، ويتقــدم لهــذا  امتحــانيشــترط فــي القي
الحاصلون علـي درجـة الليسـانس فـي اآلداب فـي علـم الـنفس ويجـوز لمجلـس الكليـة بنـاء  االمتحان
فــي هــذه ( جيــد ) المسـابقة للحاصــلين علــي تقـدير  امتحــانقسـم اإلعفــاء مــن مجلــس ال اقتــراحعلـي 
 .الدرجة

 (: 25)مادة 

علــي ( جيــد ) الصــناعي علــي درجــة الليســانس بتقــدير  االجتمــاعلــدبلوم يشــترط فــي القيــد 
الصناعي ويجوز قبول عـدد محـدود مـن خريجـي   االجتماعاألقل في كل من التقدير العام ومادة علم 

والعلوم السياسية بشرط حصولهم علـي تقـدير جيـد علـي األقـل  واالقتصادندسية والتجارة كليات اله
 .مسابقة امتحانفي التقدير العام وبشرط نجاحهم غي 

 ( :26)مادة 

يشـترط للقيـد لـدبلوم التنميـة االجتماعيـة حصــول الطالـب علـي درجـة الليسـانس فــي اآلداب     
ي األقـل أو حصـوله علـي بكـالوريوس الخدمـة االجتماعيـة علـ( جيـد )بتقـدير عـام  االجتمـاعمن قسم 
علي األقل من احدي الجامعات المصرية أو ما يعادلها وأن يجتاز امتحان قبول ( جيد ) بتقدير عام 

 .يعقده القسم المختص
 : ( 27)مادة 
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ثـار مـن بشعبتيه أن يكون الطالب حاصال علي ليسانس  اآل اآلثاريشترط في القيد لدبلوم ترميم      
الجامعات المصرية أو ما يعادلها بتقدير عام جيد علي األقل ولمجلس الكلية إعفاء العـاملين  احدي

ويقبــل الطـــالب الحاصــلين علـــي بكــالوريوس الهندســـة قســـم . ( جيـــد ) فــي حقـــل اآلثــار مـــن شــرط 
طالب الحاصـلون ويقبل ال. العمارة أو كلية الفنون الجميلة أو ما يعادلها من شعبة الترميم المعماري 

يحدد مجلس الكلية كل عـام بنـاء علـي . علي بكالوريوس العلوم قسم الكيمياء شعبة الترميم الدقيق 
اقتراح مجلس القسم عدد من يقبلون من المتقـدمين لنيـل درجـة الـدبلوم ولمجلـس الكليـة المفاضـلة 

 .بين المتقدمين علي أساس مجموع الدرجات أو بعد إجراء مسابقة قبول
 (: 28)  مادة

يشــترط فــي القيــد لــدبلوم العالقــات العامــة واإلعــالن والعالقــات العامــة واإلعــالم الســياحي أن   
الجامعــات المصــرية أو مــا  احــدييكــون الطالــب حاصــال علــي درجــة الليســانس أو البكــالوريوس مــن 

 .يعادلها
لس الكلية بناء علي المقررة للقبول وذلا في المواد التي يحددها مج االمتحاناتيجتاز بنجاح أن 

س الكلية األعداد المطلوبة كل عام بناء علي اقتراح مجل ويحدد. اقتراح مجلس القسم المختص 
 .مجلس القسم
 (: 29)مادة 

المصــرية أن يكــون حاصـال علــي درجــة  يشـترط لقيــد الطالـب لنيــل دبلــوم الدراسـة فــي اآلثـار
 و علي درجة معادلة لها بتقديرالجامعات المصرية أ احديالليسانس أو البكالوريوس من 

 (.جيد ) علي األقل ، ولمجلس الكلية إعفاء العاملين في حقل اآلثار من شرط ( جيد )  
. ويحدد مجلس الكلية كل عام بناء علي اقتراح مجلس القسم المختص عدد مـن يقبلـون مـن المتقـدمين

 .علي أساس مجموع الدرجات زاد عدد المتقدمين، فلمجلس الكلية المفاضلة بين المتقدمين وإذا
 (:41) مادة 

والطالــب الــذي يرســب فــي مــادة أو أكثــر فــي . مــدة الدراســة لنيــل درجــة الــدبلوم ســنتان جامعيتــان        
 .امتحان مقررات الدبلوم بالسنة األولي أو الثانية يعتبر راسبا في جميع المواد

 
 
 
 
 

 (: 41) مادة 

فـــي الـــدبلوم مـــرتين كـــل عـــام، أوالهمـــا فـــي الســـنة الجامعيـــة لســـنتي الدراســـة  االمتحانـــاتتعقـــد      
فــي بدايــة الســنة التاليــة فــي الموعــد الــذي يحــدده مجلــس الكليــة بنــاء علــي اقتــراح مجلــس  واألخــرى
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القسم المختص، وللطالب أن يتقدم ألي من االمتحانين أو كليهما وال يجوز التقدم الواحد أكثر من 
 .الثانية فرصة استثنائية واحدة وذلا بقرار من مجلس الكلية مرتين ويجوز أن يمنح طلبة السنة

 ( : 42)مادة 

مـن % 75يشترط للسماح للطالب بدخول االمتحـان أال تقـل نسـبة ح ـوره فـي كـل مقـرر عـن      
 .الساعات المحددة لكل مقرر وذلا في السنة الدراسية التي يتقدم فيها لالمتحان 

 (: 42) مادة 

 (. 39)م في اآلثار اإلسالمية بالشروط الواردة بالمادة درجة الدبلو        
 ( : 44)مادة 

  :ويشترط في القيد لهذا الدبلوم أن يكون الطالب: حقيق التراث درجة الدبلوم في ت        
حاصال علي درجة الليسانس بتقدير عام جيد علي األقل من أحد أقسام اللغة العربية  ( أ)

 .لعلوم والدراسات العربيةبكليات اآلداب والتربية ودار ا
اجتياز اختبار القبول الذي يحدده مجلس الكلية بناء علي اقتراح قسم اللغة العربية  ( ب)

 .وآدابها

 .في حالة كثرة األعداد المتقدمة يجري التفاضل بينهم علي أساس مجموع الدرجات(    ج )
 (: 45)مادة 

دبلوم وعدد الساعات المقررة أسبوعيا لكل تبين الجداول التالية المقررات الدراسية في كل       
 :مقرر دراسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (الترجمة الفورية ) دبلوم الترجمة الفارسية 
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 الفرقة األولي

 عدد الساعات ررـــــالمق م
1 
2 
3 
4 
5 
 
6 

 .ةـة إلي العربيــة من الفارسيــة الفوريــالترجم
 .ةــة إلي الفارسيــة من العربيــة الفوريـالترجم
 .ةــــة إلي الفارسيـــة العلميـــــالترجم
 .ةــــة إلي العربيــــة العلميـــــالترجم

 ي ـــالفارس األدبة بين ــة مقارنــنصوص أدبي
 يــــــــــي والعربـــــــوالترك
 ةـــــــــات لغويـــــــــتدريب
 

3 
3 
2 
2 
2 
 
2 

 14 المجمــــــــوع
حات ويحسب له خمسون درجة فلفارسية فيما ال يقل عن عشر صيقدم الطالب بحثا باللغة ا} 

 {تمثل أعمال السنة للطالب 
 

 الفرقة الثانية

 عدد الساعات ررـــــــالمق م
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 .أساليب فارسية حديثة
 .نصوص لغوية مقارنة بين الفارسية والعربية والتركية

 .الترجمة األدبية
 .العربيةالترجمة الفورية من الفارسية إلي 

 .الترجمة الفورية من العربية إلي الفارسية

2 
2 
2 
3 
3 
2 

 14 وعــــــــالمجم
ن  صفحة ويحسب له خمسون درجة لغة الفارسية فيما ال يقل عن عشرييقدم الطالب بحثا بال} 

 {تمثل أعمال السنة للطالب 
 (الترجمة الفورية ) دبلوم الترجمة التركية 

 الفرقة األولي

 عدد الساعات ررـــــــالمق م
1 
2 
3 

 ةــة إلي العربيــالترجمة الفورية من التركية العثماني
 ةـــة إلي العثمانيـــن العربيــالترجمة الفورية م

 ةــــة إلي التركيــــة العلميـــــالترجم

3 
3 
2 
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4 
5 
 
6 

 ةـــة إلي العربيــــة العلميــــــالترجم
 الفارسية بين األب التركي و ــة مقارنــنصوص أدبي
 يبــــــــــــــــــواآلدب العر 

 ةـــــــــات لغويـــــــــتدريب

2 
 
2 
2 

 14 وعـــــــــالمجم 
يقدم الطالب بحثا باللغة التركية فيما ال يقل عن عشر صفحات ويحسب له خمسون درجة تمثل } 

 {أعمال السنة للطالب
 الفرقة الثانية

 عدد الساعات المقرر م
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 ةـــــــــــة حديثــــأساليب تركي
 ة مقارنة بين التركية والعربية والفارسيةــنصوص لغوي

 ةــــــــــة األدبيــــــــالترجم
 ةـــة إلي العربيـالترجمة الفورية من التركية الالتيني

 ة إلي التركية الالتينيةــة من العربيـة الفوريــالترجم
 ةـــــــة بالتركيـــــوص صحفيــنص

2 
2 
2 
2 
3 
2 

 14 وعــــــــالمجم 
يقدم الطالب بحثا باللغة التركية فيما ال يقل عن عشرين صفحة ويحسب له خمسون درجة تمثل } 

 {أعمال السنة للطالب
 
 
 
 
 

 دبلوم الترجمة الفورية

 الفرقة األولي

 عدد الساعات ررــــــــــالمق م
1 
2 
3 
4 

 .ةــة إلي العربيــالعبرية من ــة الفوريــالترجم
 .ةـــة إلي العبريــة من العربيـــالترجمة الفوري

 .ةـــــة إلي العبريــــة العلميــــالترجم
 ةــــــة من العبريــــالعلمية ـــالترجم

3 
3 
2 
2 
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5 
6 

 .نصوص أدبية مقارنة بين األدب العبري واألدب العربي
 .ةـــــــــــات لغويــــــتدريب

2 
2 

 41 ـــــــــــــوعالمجمـ
يقدم الطالب بحثا باللغة العبرية فيما ال يقل عن عشر صفحات ويحسب له خمسون درجة تمثل }

 .{السنة للطالب  أعمال
 الفرقة الثانية

 عدد الساعات ررقـــــــــــالم م
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 .الترجمة التتبعية والفورية من العبرية إلي العربية
 ورية من العربية إلي العبريةالترجمة التتبعية والف

 نصوص صحفية بالعبرية
 الترجمة األدبية

 .نصوص لغوية مقارنة
 (اختبارات ومصطلحات ) أساليب عبرية 

3 
3 
2 
2 
2 
2 

 41 وعـــــــالمجم 
يقدم الطالب بحثا باللغة العبرية فيما ال يقل عن عشرين صفحة ويحسب له خمسون درجة تمثل }

 .{أعمال السنة للطالب 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلنجليزيةدبلوم الترجمة 

 الفرقة األولي

 تدريبات عدد الساعات ررــــــالمق م
1 
2 
3 
4 

 .ةـــــــات الترجمــــــــنظري
 .ةــــوالعربي ةـــاإلنجليزيم ـدراسة المعاج

 . ةــــاإلنجليزية من ـــة األدبيـــالترجم
 (.2) ةــاإلنجليزية إلي ـــة األدبيـــالترجم

2 
2 
2 
2 

 -
 -
 -
 -
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5 
6 
7 
8 
9 

 .ةـــــاإلنجليزية من ــة العلميـــالترجم
 .ةــاإلنجليزية إلي ــــة العلميــــالترجم

 .ة من والي اإلنجليزيةـالترجمة المنظورة وشبه التتبعي
 (فهم وتعبير ) ة ــة  في اإلنجليزيـتدريبات لغوي

 (فهم وتعبير ) ة ــة في العربيـبات لغويــتدري

2 
2 
 -
 -
 -

 -
2 
2 
2 
2 

 الفرقة الثانية

 تدريبات عدد الساعات المقـــــــرر م
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 .ةـــة من اإلنجليزيــــة األدبيـــالترجم
 .ةـــة إلي اإلنجليزيـــة األدبيــــالترجم
 .هاـــة واليـــة العلمية من اإلنجليزيـالترجم

 (ةدراسة مقارنة بين اإلنجليزية والعربي)تحليل الكالم 
 .هاـة واليـن اإلنجليزيـة مــة الفوريــالترجم

 .ةـنصوص ومصطلحات قانونية وسياسية واقتصادي
 (زي ـإنجلي/ ربي ـــع) ارن ـــاألدب المق

1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
 -
2 
 -
 -

 
 
 
 
 
 
 

 دبلوم الترجمة الفرنسية

 الفرقة األولي
 تدريبات عدد الساعات ررــــــــالمق م
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 .ةـــــــة الترجمـــــنظري
 (.ة ـبين الفرنسية والعربي) ارن ـالنحو المق
 .ةـــة من الفرنسيــة األدبيــالترجم
 .ةـــة إلي الفرنسيــة األدبيــالترجم
 .ةــة من الفرنسيــة العلميــالترجم
 .ةــة إلي الفرنسيـــة العلميــالترجم

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
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7 
 
8 
 
9 

والي  ة منـــالترجمة المنظورة وشبه التتبعي
 .ةـــــــــــــــالفرنسي

)  ة وفي العربيةـة في الفرنسيــتدريبات لغوي
 (المعاجــــــــــــــم 
 .ةـــة وأدبيـــات علميــمصطلح

2 
 
2 
 
2 

 -
 
2 
 
 -

 الفرقة الثانية

 تدريبات عدد الساعات ررــــــــالمق م
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
8 

 .ةــة من الفرنسيــة األدبيـــالترجم
 .ةـــة إلي الفرنسيــة األدبيــالترجم
 .ة من الفرنسية واليهاــة العلميــالترجم

 (.ة والعربية ــبين الفرنسي) النحو المقارن 
 (.ة ــمن الفرنسي) ة ـــالترجمة الفوري
 (.ة ــإلي الفرنسي) ة ـــالترجمة الفوري

ة ــنصوص ومصطلحات قانونية وسياسي
 .ةــــــــــــــواقتصادي

و ـــــــنح) ة ــة والعربيــتدريبات لغوية في الفرنسي
 (.ر ــــــوتعبي

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 

2 
2 
2 
2 
 -
 -
 -
 -
2+2 

 
 
 

 دبلوم االجتماع الصناعي

 الفرقة األولي

 عدد الساعات ررــــــــالمق م
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 يــــاع الصناعـــم االجتمــــعل
 .ةـــات الصناعيــوعم وإدارة المشر ـتنظي
 ة باللغة األوربية الحديثةــوص اجتماعيــنص

 ةــــة والعماليــــالتشريعات الصناعي
 .ةـــة المهنيـــل والصحــأمراض العم

 الــــة للعمــات االجتماعيـــالخدم

2 
2 
2 
2 
2 
2 
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 12 وعــــــالمجم 
 الفرقة الثانية

 عدد الساعات ررــــــالمق م
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 ةــــة الصناعيـــالت البيئـــمشك
 .ةـــوي العاملـــــط القـــتخطي
 .نيـــاع المهــــم االجتمــــعل

 .ةـــــــات الصناعيـــــالعالق
 رــة التصنيع في مصـالنقابات العمالية وحرك

 .اعيـــال الصنـــتصميم البحوث في المج

2 
2 
2 
2 
2 
2 

 12 المجمـــــوع
 
 
 
 
  
 
 

 نمية االجتماعيةدبلوم الت

 الفرقة األولي

 عدد الساعات ررـــــــالمق م
4 
2 
3 
1 
5 
6 
7 
8 

 يـــاعـــاء االجتمــــاإلحص
 ةـــاع التنميـــم اجتمــــعل

 .ةــــــــة السياسيـــالتنمي
 ةـــة أوربيـنصوص اجتماعية بلغ

 يــث االجتماعـــج البحــمناه
 ةـــــــات التنميـــاقتصادي

 عــــــالت المجتمـــــمشك
 ةــــــة الريفيــــــالتنمي

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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 الفرقة الثانية

 عدد الساعات ررــــــــالمق م
4 
2 
3 
1 
5 
6 
7 
8 
9 

 .استخدام الحاسب اآللي في البحوث االجتماعية
 .ة أوربيةـة بلغــوص اجتماعيــنص

 .ةـــوث االجتماعيــم البحــتصمي
 .ثـــــــة البحـــــــقاع

 .ةــــــة الحضريــــــالتنمي
 .ة ــط  للتنميــيب التخطيـــأسال
 .ط والتنمية في مصرـرة التخطيــخب

 .اصــــــوع خــــــموض
 .ةـــي والتنميــر االجتماعــالتغي

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
 
 

 دبلوم العالقات العامة واإلعالن

 الفرقة األولي

 تتدريبا عدد الساعات ررـــــــالمق م
4 
2 
3 
1 
5 
6 
7 
8 
9 

 .هـالم ونظرياتـــة اإلعــــفلسف
 .ة بحث متخصصــمناهج بحث وكتاب

 .ي في دراسات اإلعالمــإحصاء تطبيق
 .ةــــــات إعالميـــــتشريع

 .النــــــــــــــــإع
 .ةــــــات عامــــــعالق
 .ةــــواد إعالميــــاج مــإنت
 .ة أوربيةـة بلغــادة إعالميـــم
 .يـــــم نفس اجتماعــــلع

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 -
 -
 -
 -
4 
4 
4 
 -
 -

 الفرقة الثانية
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 تدريبات عدد الساعات ررــــــــالمق م
4 
2 
3 
1 
5 
6 
7 
8 

 .يــــــالم الدولـــــــاإلع
 .النــــــــــــــــاإلع
 .ةـــــــات العامـــــالعالق
 .ةـــــــالم والتنميـــــاإلع

 ةـــــام والدعايــــالرأي الع
 .ث ــــــة بحـــــــقاع

 .ة ـمادة إعالمية بلغة أوربية وترجم
 .ةـــات اإلعالميـــإدارة المؤسس

2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 

 -
2 
2 
 -
 -
 -
 -
 -

 
 

 السياحي اإلعالمدبلوم 

 الفرقة األولي

 تدريبات عدد الساعات ررــــــالمق م
4 
2 
3 
1 
5 
6 
7 
8 
9 

41 

 .هـنظرياتالم و ــة اإلعــفلسف
 .مناهج بحث وكتابة بحث متخصص

 .احيةـــواد السيــاج المــإنت
 .النــــــــــــــاإلع
 ةـــــات العامـــــالعالق
 ةــــــا سياحيــــجغرافي

 ةـــــريعات إعالميــــتش
 مادة إعالمية بلغة أوربية وترجمة

 علــــم نفــس اجتماعــي
 ةــة قديمـــار مصريـــآث

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 -
 -
2 
 -
2 
 -
 -
 -
 -
 -

 الفرقة الثانية

 تدريبات عدد الساعات ررــــــــــالمق م
-  2 ةــمادة إعالمية بلغة أوربية وترجم 4
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2 
3 
1 
5 
6 
7 
8 
9 

 العالقات العامة في المجال السياحي
 .يــــــالن التطبيقــــاإلع

 ةـــــام والدعايـــالرأي الع
 صخاص في مجال التخصوع ــموض
 ث وكتابة بحث متخصصــبحقاعة 
 يــــالم السياحـــــــاإلع

 .ةـــات اإلعالميــإدارة المؤسس
 الميةــــار مصر اإلســآث

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 -
2 
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 
 

 دبلوم اآلثار المصرية

 الفرقة األولي

 عدد الساعات ررـــــــالمق م
4 
2 
3 
1 
5 
6 
7 
8 

 .ة األسراتــخ وبدايـــــل التاريــعصور ما قب
 .يــــة الوسطــتاريخ مصر القديمة حتي نهاية الدول

 يــة الوسطـــاالثار المصرية القديمة حتي نهاية الدول
 " شبه الجزيرة العربية/الشام/العراق"تاريخ الشرق األدني القديم 
 (.ات ــد وتمرينــقواع) اللغة المصرية القديمة 

 (.رآت ـدئ وقاــمب) ة ــــنصوص هيراطيقي
 ".ة ــد ونصوص بحيريـــقواع" اللغة القبطية 
أعمال السنة في بحثين أو دراسة )تدريب وبحث 

 ( .علمية في مادتين

2 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
2 

 { ن ساعة علي األقل أثناء العام الدراسيييقوم الطالب بتطبيقات علمية في المتاحف لمدة خمس} 
 الفرقة الثانية

 تعدد الساعا المقرر م
4 
2 
3 

 (.رةــور المتأخـة والعصـفي الدولة الحديث) تاريخ مصر القديمة
 ( المتأخرةفي العصور الحديثة والعصور ) االثار المصرية القديمة 

 (ارةـــنصوص مخت) ة ــــة القديمــــة المصريــاللغ

3 
3 
1 
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1 
5 
6 
7 
8 

 ةــــــــــــــوص هيراطيقيـــــــــــنص
 ".ة ـــوص صعيديـــقواعد ونص" اللغة القبطية 

 .ةـــــة والرومانيـــتاريخ وآثار مصر في العصور البطلمي
 .ةـــــة وقبطيـــــة قديمــــون زخرفيــــــفن

 .تدريب وبحث أعمال السنة في بحثين أو دراسة عملية في مادتين

2 
2 
2 
2 
2 

طوال  اآلثارألقل في مناطق يقوم الطالب بتطبيقات عملية في المتاحف لمدة خمسين ساعة علي ا} 
 {العام الدراسي 

 
 
 

 

 اإلسالمية اآلثاردبلوم 

 يالفرقة األول

 عدد الساعات ررــــــــــــالمق م
4 
2 
3 
1 
5 
6 
7 
8 
9 

41 

 (.أيوبي-فاطمي-عباسي-ويـأم) ةــــارة إسالميـــعم
 (.أيوبي-فاطمي-عباسي-أموي)ةــــون إسالميـــــفن

 .صوير اإلسالمي ومدارسه العربية والغربيةنشأة الت) تصوير إسالمي 
 ةــــــــــــــإسالمي ـــــات وكــــمسك
 نـــــــــــــــــفـــــــــــخ تاري

 .من صدر اإلسالم حتى نهاية العصر العباسي) تاريخ إسالمي 
 (.يـترك/ يــــفارس) ة ــــــة شرقيــــــلغ
 ةـــة أوربيـــة بلغـــــراءات أثريـــــــق
 .يــــــــب بحثــــاهج وتدريـــــــــمن
 (اري وزخرفي ـم معمـــرس)ة ــــارات أثريــــمه

3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4+2 

 الفرقة الثانية

 عدد الساعات   ررــــــــالمق م
4 
2 
3 
 
1 

 (.مانيين ـالعث –ك ـــالممالي) ة ــــارة إسالميــــعم
 (.مملوكي وعثماني وما يعاصرهما )ةــــون إسالميـــفن

 -ةـــالمغولية الهندي -التيمورية" المدارس) يإسالمتصوير 
 " .ةــالتركي -ة في الهندــالمدارس المحلي –ة ـــالصفوي

 .انيـــي والعثمــن المملوكــر في العصريــتاريخ مص

3 
3 
2 
2 
2 
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5 
6 
7 
8 
9 

41 

 ةـــــــــــــــات شرقيــــــــــــلغ
 .ـــــــــــةــأثريات ـــــــــــــكتاب
 .أو مدن ومواقع أثرية ــــياإلسالمة ــــن الكتابـــف

 .ثـــــــــــــــــة بحــــــــــقاع
 .فــــــــن المتاحــة وفـــريــات أثـــتنقيب

 

2 
2 
2 
2 
2+2 

 {بواقع خمسون ساعة طوال العام الدراسي  األثريةيقوم الطالب بالتدريب في المواقع } 
 
 
 
 

 اآلثاربلوم ترميم د

 شعبة الترميم المعماري

 ولي]الفرقة ا

 تدريبات عدد الساعات ررــــــــــالمق م
4 
2 
3 
1 
5 
6 
7 
8 

 هــخ علم الترميم المعماري ونظرياتـــتاري
 (ةـــصناعي -ةــطبيعي)ةــالمواد الكيميائي
 .اظ علي اآلثارـــوالحف رــاألثاستخدامات 

 .اآلثاري ـــــات الحفاظ علــــتشريع
 .رــــــــم الحفائــــــــــعل

 .ة المستخدمة في الترميمـــالطرق الكيميائي
 ( .يـتصوير فوتوغراف) ل األصوات ـــتسجي

 (خشب / معادن / حجر ) ترميم اآلثار المعمارية 

2 
4 
2 
4 
1 
1 
1 
1 

 -
2 
 -
 -
 -
 -
 -
7 

 الفرقة الثانية

 تدريبات عدد الساعات المقرر م
4 
2 
3 
1 
5 
6 

 .هــــم ونظرياتـــم الترميـــتاريخ عل
 .مــــوالرس( اري ـرفع معم) تسجيل لآلثار 

 .رـــــــــم الحفائــــــــــعل
 .اـالخدمات والمعادن الجيولوجية والتعرف عليه

 .ةـــثار المعماريـــم اآلـــــــترمي
 اتــــــــــاءات أساســــــإنش

2 
2 
 -
4 
1 
1 

 -
1 
1 
2 
8 
 -
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 تابع دبلوم ترميم اآلثار

 شعبة الترميم الدقيق

 الفرقة األولي

 تدريبات عدد الساعات ررـــــــــالمق م
4 
2 
3 
1 
5 
6 
7 
 

 .واد غير العضويةـــا المـــتكنولوجي
 .الطرق الكيميائية المستخدمة لفحص اآلثار

 ةـة والطبيعيــناعيالكيميائية الصالمواد 
 .ارــاآلث الج وصيانةـالمستخدمة في ع

 .يــالعلم واألرشيفالتصوير والتسجيل 
 .اــة وصيانتهـــعالج اآلثار العضوي

 .ارـــــــاخ اآلثــــــاستنس

2 
2 
4 
4 
3 
2 
4 

2 
2 
2 
2 
6 
6 
 -

 الفرقة الثانية

 تدريبات عدد الساعات ررـــــــــالمق م
4 
2 
3 
1 
5 
6 
7 

 .ةـــواد العضويــــا المــــتكنولوجي
 .ارــعية المستخدمة في فحص اآلثالطرق الطبي

 .اــعالج اآلثار ضد الحشرات واآلفات وصيانته
 .ارــــــــــاخ اآلثـــــــاستنس

 .اـــة وصيانتهـــعالج اآلثار غير العضوي
 .ةـــب الصيانـــالج وأساليـــطرق الع
 .ي اآلثارــــاظ علـــات الحفـــتشريع

4 
4 
4 
4 
1 
3 
4 

 -
2 
2 
2 
6 
6 
 -
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 الدبلوم التأهيلي للمكتبات

 الفرقة األولي

 عدد الساعات ررـــــــــالمق م
4 
2 
3 
1 
5 
6 

 يــــــف البيلوجرافـــــالوص
 فــــــــــــــــــالتصني

 .اتــة للمعلومــالمصادر والمراجع العام
 اتـــــة المقتنيــــــوتنمي إدارة

 .اتــــات والمعلومـــخدمات المكتب
 رونيــــب االلكتــاسل الحـــمدخ

 معملي 2+2
 معملي 2+2
 معملي 2+2
2 
2 
 معملي 2+ 2

 معملي 42+8 
 الفرقة الثانية

 عدد الساعات المقرر م
4 
2 
3 
1 
5 
6 

 اتــــــــــب المعلومــــــتحسي
 ةـــات البيلوجرافيـــم المعلومـــــنظ

 .اتـــة للمعلومـــالمصادر والمراجع العام
 (أو علوم إنسانيان)المتخصصة  المصادر والمراجع

 .اءــــــــــاإلحصل إلي ــــــمدخ
 امـــــــة العــــــم اللغــــعل

 معملي2+2
 معملي2+2
 معملي 2+2
 معملي 2+2

2 
 معملي 2+2

 معملي 42+8  
 {( لمدة عام واحد ) دبلوم خاص } 

ويهدف هذا الدبلوم إلعداد الطالـب فـي مجـال تخصصـي مـن مجـاالت اآلثـار 
اإلســالمية مــن خــالل ثمانيــة مقــررات يحــددها القســم ويقرهــا مجلــس الكليــة فــي هــذا 

 .المجال أو ذاك بواقع ساعتين لكل مقرر
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 دبلوم علم النفس التطبيقي

 األوليالفرقة 

 تدريبات عدد الساعات ررــــــــالمق م
4 
2 
3 
1 
5 
6 
7 

 .اإلكلينيكــيم النفس ـــــعل
 .ةــــفحوص واختبارات إكلينيكي

 .اإلكلينيكــيمناهج البحث النفسي 
 .يــعلم النفس االجتماعي االكلينك

 .يـــــس الطبــــعلم النف
 .الـــي لألطفــــالطب النفس

 .يــــــف العقلـــــالتخل

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
 -
 -
 -
2 

 الفرقة الثانية

 تدريبات عدد الساعات ررــــــــــالمق م
4 
2 
3 
1 
5 
6 
7 

 .اإلكلينيكـيس ـــالنفم ـــعل
 .ةـــارات إكلينيكيـفحوص واختب
 .اإلكلينيكيث النفسي ــمناهج البح

 .يــعلم النفس االجتماعي االكلينك
 .يــــم النفس الطبـــــعل

 .الــــي لألطفـــالطب النفس
 .يـــف العقلــــــــالتخل

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
 -
 -
 -
2 

متوسط الحجم ويعتبر هذا البحث جزاء مكمال  يإكلينيكببحث  يكلف الطالب في هذا الدبلوم** 
مناهج البحث النفسـي بحيـث تقسـم الدرجـة فـي هـذد المـادة مناصـفة بـين االمتحـان ) في مادة 

 .التحريري في أخر العام وبين هذا البحث
 :تتكون درجة الطالب في هذد المادة في نهاية العام من شقين علي النحو اآلتي** 

ت لــألداء العملــي الــذي يكلــف بــه ضــمن برنــامج علمــي محــدد يقــوم بــه طــوال العــام عشــر درجــا
الدراسي في أقسام الطب النفسي والعصبي بالجامعات وفي عيادات ومستشفيات الصحة وعشر 

 .درجات المتحانات تحريري يؤديه الطالب في نهاية العام



 36 

 
 دبلوم تحقيق التراث

 الفرقة األولي

 تدريبات لساعاتعدد ا ررــــــــالمق م
4 
2 
3 
 
1 
5 
6 
7 

 .راثــــج تحقيق التــــمناه
 . اتــــم المخطوطــــــعل

ـــــة المســـــتخدمة فـــــي  الطـــــرق الكيميائي
 ات ــــــم المخطوطـــترمي
 )*( .ث ــــــــــــــبح

 .الحاسب اآللي وتوظيفه في التحقيق
 .اتـمصادر التراث العربي المخطوط

 .فهيي الشـــدر التراث العربمصا

2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 

 -
 -
2 
 
 -
2 
2 
2 

 الفرقة الثانية

 تدريبات عدد الساعات ررـــــــــالمق م
4 
2 
3 
1 
 
5 
6 
7 
8 

 .ةـــــف والفهرســــــالتصني
 .قـــالحاسب اآللي وتوظيفه في التحقي

 (.نصوص متخصصة ) لغة أجنبية حديثة 
 -عـــــرب) نقـــــد منـــــاهج المحققـــــين للتـــــراث 

 ( .مستشرقين 
 )**(.ث ـــــــــــــــبح

 .وطـــي المخطــمصادر التراث العرب
 .يـــراث الشفهـــادر التــــمص

 -التســجيل -التصــوير) وســائل جمــع التــراث 
 ( .الخ ... -النشر

2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 

 -
 -
 -
2 
 

 -
 -
 -
 -
 

بحث يكلف به ويمنح خمسون درجة فـي هـذد المـادة التـي  بإعداديقوم الطالب )*( 
 .له فيها امتحان تحريريال يعقد 
 .كالسابق )**( 
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 الباب الرابع

 األحكام االنتقالية

 مرحلة الليسانس: أوال 
 ( : 46)مادة 

طبــق هــذد الالئحــة مــن العــام الجــامعي الــذي يعقــب اعتمادهــا علــي جميــع ت
تطبيقهـا علـي بقيـة  يتـوالىالطالب المقيدين بالفرقة األولي بمرحلـة الليسـانس ث ثـم 

 .دين بالفرقة الثانية والثالثة والرابعة عاما بعد عامالطالب المقي
أمــا طــالب الفرقــة الثانيــة والثالثــة والرابعــة المقيــدون عنــد بــدء تطبيــق هــذد الالئحــة 

 .فيستمر العمل معهم بالالئحة السابقة
 (: 47)مادة 

 :تطبق القواعد االنتقالية علي النحو التالي
االمتحان في المواد الملغاة وتفرض الطالب الباقون لإلعادة يعفون من أداء  - أ

 .عليهم المواد المستحدثة
يمتحنـون فيهـا فيمـا  شـطرينالطالب الراسبون في مـادة شـطرت إلـي  - ب

 .انشطرت إليه المادة

         الطـــالب الراســـبون فـــي مـــادتين أو عـــدة مـــواد أصـــبحتا أو أصـــبحت مـــادة -ج 
 .واحدة يمتحنون في هذد المادة الواحدة

لـون إلـي فرقـة أعلـي بمـادة ملغـاد يعفـون مـن أداء االمتحـان الطالب المنقو   - د
 .فيها ويعفون من أداء االمتحان في المواد المستحدثة في الفرقة السابقة

الطالب المنقولون بمـادة متخلفـة نقلـت إلـي فرقـة أخـري يمتحنـون فـي هـذد  -هـ
 .الفرقة التي نقلت إليها هذد المادةالمادة المتخلفة مع طالب 

 
 
 
 
 

 (: 48)ة ماد
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ال تفتح الدراسة بـأي قسـم إال بعـد تـوفر عـدد مناسـب مـن أعضـاء هيئـة     
 .مجلس الكلية اقتراحالتدريس وبقرار من مجلس الجامعة بناء علي 

 ( : 49)مادة 

ة الرابعة الراسبين فيمـا ال يزيـد 1ال تنطبق هذد الالئحة علي طالب الفرق   
 .لالئحة علي طالب الفرقة الرابعةعلي مقررين في دور مايو الذي يسبق هذد ا

 مرحلة الدراسات العليا: ثانيا  

 (51)مادة 

تطبق هذد الالئحة من العام الجـامعي الـذي يعقـب اعتمادهـا فـي منـاهج     
 .السنة التمهيدية للماجستير الواردة في هذد الالئحة

 (: 51)مادة 

فـي منـاهج  تطبق هذد الالئحة من العام الجـامعي الـذي يعقـب اعتمادهـا    
 .الدبلومات الواردة في هذد الالئحة

 (: 52)مادة 

ـــدبلومات ذوات الســـنتين  ـــي الفرقـــة الثانيـــة مـــن ال ـــون إل الطـــالب المنقول
 الدراســيتين يواصــلون دراســتهم وفقــا لالئحــة الســابقة ومــن يرســب مــنهم بعــد

 .ذلك تنطبق عليهم الالئحة الجديدة
 (: 52)مادة 

يدية أو بأي من الدبلومات بأي قسم إال إذا ال تفتح الدراسة بالسنة التمه
وجد بالقسم أسـتاذ مسـاعد كحـد أدنـي أو أسـتاذان مسـاعدان فـي حالـة عـدم 

 .وجود أستاذ
 
 
 

 الدراسات العليا: الباب الثالث

 درجة الماجستير في العلوم الزراعية: أوال  

 

 :يةيشترط في قيد الطالب لدرجة الماجستير في العلوم الزراع(:  46)مادة 
أن يكون حاصال علي البكالوريوس في العلوم الزراعية بتقـدير جيـد  -4

علي األقل وتقدير جيد جدا في متوسط مقـررات فـرع التخصـص مـن 
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احــدي الجامعــات المصــرية أو علــي درجــة معادلــة لهــا مــن معهــد 
علمـي أخـر معتـرف بـه مـن الجامعـة ويجـوز قبـول خريجـي المعاهــد 

فـــي  األقــلقـــدير جيــد جــدا علــي العليــا الزراعيــة الحاصــلين علــي ت
وكـذلك فـي متوسـط مقـررات فـرع التخصـص للتحضــير التقـدير العـام 

لدرجـــة الماجســـتير وذلـــك بعـــد أن يســـتكملوا دراســـة المقـــررات التـــي 
يحددها مجلس الكلية بشرط أن يحصلوا علي متوسط جيد جدا علي 

 .األقل في امتحاناتهم
عمـــل بالحكومـــة أو موافقـــة جهـــة العمـــل إذا كـــان يأن يقــدم الطالـــب  -2

القطاع العام مع منحـة التفـرا الـالزم للدراسـة والـذي ينظمـه مجلـس 
ا إذا إعفــاء الطالــب مــن شــرط التفــر الكليــةث ويجــوز لمجلــس الكليــة 

كان من العاملين في أحـد مراكـز ومعاهـد البحـوث المعتـرف بهـا مـن 
 .الجامعة

ــذي يحولهــا -3 الــي  يتقــدم الطالــب باســتمارة القيــد إلــي عميــد الكليــة ال
الــرأي ويقــوم مجلــس الكليــة بالبــت فــي طلــب  إلبــداءمجلــس القســم 

القيد بناءا علي اقتراح مجلس القسم ويعتبر تاريخ القيـد مـن تـاريخ 
 .موافقة مجلس الكلية عليه

أن يقدم الطالب خطة لموضـوع بحثـه الـذي سـيتم التسـجيل فيـه بعـد  -1
ــتم عمــل ســيمنار يــتم  ــا مــن لجنــة اإلشــرافث وي ــة عليه ــه الموافق في

ــة  ــرح وبنــاء عليــه تــتم الموافق مناقشــة الطالــب فــي الموضــوع المقت
 .النهائية لقيد الطالب بمجلس القسم المختص

 (: 47)مادة 
- :يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في العلوم الزراعية

مـن هـذد الالئحـة ( المادة ) أن يتابع الدراسة وفقا لما هو مبين في  -4
علي األقل في التقدير العـام للمقـررات  وأن يحصل علي مستوي جيد

 .الدراسية المطلوبة
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يقــدم الطالــب مــا يفيــد تعلمــه مهــارات الحاســب اآللــي بأحــد المراكــز  -2
التابعـــة للجامعـــة بـــالمحتوي والمســـتوي العلمـــي الـــذي يقـــرد مجلـــس 

 .الكلية قبل السماح له بتقديم الرسالة

واللغــــة أن يقــــدم بعــــد نجاحــــة فــــي المقــــررات الدراســــية المطلوبــــة  -3
 .رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيهابنتائج بحوثه  اإلنجليزية

ــا  -1 أن يقــوم ببحــوث فــي الموضــوع الــذي أقــرد مجلــس الدراســات العلي
ــي اقتــراح مجلــس الكليــة لمــدة ســنتين  ــاءا عل والبحــوث بالجامعــة بن
. علي األقل من تاريخ موافقة مجلس الكليـة علـي تسـجيل الموضـوع

ليـــة بنـــاءا علـــي توصـــية المشـــرف أن يـــرخص ويجـــوز لمجلـــس الك
للطالب في القيام ببعض بحوثه فـي معهـد علمـي أخـر أو قسـم فنـي 

 .معترف به من الجامعة

ذا لم يحصل الطالب علي درجة الماجستير خالل أربع سـنوات مـن  وا 
 اإلبقـــاءتـــاريخ تســـجيله يســـقط التســـجيل إال إذا رأي مجلـــس الكليـــة 

 .بناءا علي تقرير المشرف علي التسجيل لمدة أخري يحددها
 :المقررات الدراسية (: 48)مادة 
سـاعة معتمـدة يحـددها مجلـس الكليـة بنـاء علـي  27يقوم الطالـب بدراسـة  -4

اقتــراح المشــرف الرئيســيث وموافقــة مجلــس القســم المخــتص مــن مقــررات 
شــاملة المقــررات ( المــادة ) الدراســات العليــا التــي تخــدم موضــوع البحــث 

سـاعة معتمـدة  42) ومقررات التخصـص ( اعات معتمدة س 9) اإلجبارية 
فــرع التخصــص أو القســم معتمــدة مــن خــارج ( ســاعات  6) إلــي جانــب ( 

 .ترتبط بموضوع الدراسة يختارها الطالب ويوافق المشرف الرئيسي عليها
إذا كان الطالب في غير مجال تخصصه في درجة البكالوريوس فإنه يكلـف  -2

ــة البكــالوريوس ســاعة معتمــدة علــ 48بدراســة  ي األقــل مــن مقــررات مرحل
والتـــي لـــم يســـبق لـــه دراســـاتها فـــي فـــرع التخصـــص المســـجل بـــه لدرجـــة 

علـي األقـل وفقـا لمـا هـو متبـع " جيـد " وأن ينجح فيها بتقـدير .الماجستير 
 .له االستمرار في الدراسة يتسنى حتىفي حساب تقديرات البكالوريوس 
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عتمدة وبذلك يكون الطالـب قـد أتـم ساعات م 9يحسب إعداد الرسالة بواقع  -3
ســاعة معتمــدة علــي األقــل مــن الدراســات العليــا خــالل دراســته لدرجــة  36

 .الماجستير

 (: 49)مادة 
يبين تخصص الطالب في شهادة درجة الماجسـتير فـي العلـوم الزراعيـة ويـدون بهـا 
عنــوان الرســـالة والتخصــص الـــذي يتفــق مـــع التخصصــات العلميـــة داخــل األقســـام 

 .دير العام لدرجة الماجستيروالتق
 درجة دكتور الفلسفة في العلوم الزراعية( : ثالثا ) 

تعتمــد الدراســة أساســاو للحصــول علــي درجــة الــدكتوراد علــي البحــث العلمــي المبتكــر 
ـــةث فضـــالو عـــن دراســـة  ـــة فـــي المجـــاالت العلمي والتريـــب ومتابعـــة التطـــورات الحديث

الوثيقــة بمجــال الدراســة والبحــثث كمــا مجموعــة مــن المقــررات الدراســية ذات الصــلة 
ــرراتث وال تقــل الفتــرة  ــأهيلي للطالــب بعــد نجاحــه فــي تلــك المق ــتم عقــد امتحــان ت ي
الالزمة لحصول الطالب علـي درجـة الـدكتوراد عـن ثـالث سـنوات اعتبـاراو مـن تـاريخ 

 .تسجيله لهذد الدرجة وتنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة التحكيم
 

في قيد الطالب لدرجة دكتـور الفلسـفة فـي العلـوم الزراعيـة مـا يشترط (:  21)مادة 
 :يلي

أن يكون حاصال علي درجـة البكـالوريوس فـي العلـوم الزراعيـة طبقـاو لـنص  -4
 .من هذد الالئحة( 3)من المادة ( 4)الفقرة 

أن يكــون حاصــال علــي درجــة الماجســتير فــي العلــوم الزراعيــة مــن احــدي  -2
تقديرد العام في المقررات الدراسية لدرجـة الجامعات المصرية بشرط أال يقل 

الماجستير عن جيد جـدا أو علـي درجـة معادلـة لهـا مـن معهـد علمـي أخـر 
 .معترف به من الجامعة

أن يقــدم الطالــب موافقــة جهــة العمــل إذا كــان يعمــل بالحكومــة أو القطــاع  -3
العام مع منحه التفرا الالزم للدراسـة والـذي ينظمـه مجلـس الكليـةث ويجـوز 
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إذا كـان مـن العـاملين فـي . لس الكلية إعفاء الطالب مـن شـرط التفـرا لمج
 .أحد مراكز أو معاهد البحوث المعترف بها من الجامعة

يقدم الطالب شهادة من لجنة اإلشراف خالل مرحلة الماجسـتير مـا يفيـد أن  -1
 .بأهلية الطالب وكفاءته العلمية والسلوكية للتسجيل لدرجة الدكتوراد

ب ســـيتم تســــجيله فـــي غيـــر مجــــال تخصصـــه فـــي درجــــة إذا كـــان الطالـــ -5
سـاعة معتمـدة علـي األقـل مـن مقـررات  48الماجستيرث فإنه يكلف بدراسة 

مـن هـذد (  48)مـن المـادة ( 2)مرحلة البكالوريوس طبقا لنص الفقرة رقم 
 .الالئحة

يتقدم الطالب عند التسجيل لدرجة الدكتوراد ببحث منشور أو مقبول للنشـر  -6
اجستير فـي مجلـة علميـة متخصصـة ث وفـي هـذد الحالـة يـتم من رسالة الم

( درجـة  91)حساب ثـالث سـاعات للطالـب معتمـدة إضـافية بتقـدير ممتـاز 
عنـد حسـاب متوســط تقـديرات المقــررات التـي اجتازهـا الطالــب أثنـاء دراســته 

 .الماجستير تمهيدا لتسجيله لدرجة الدكتوراد مرحلةفي 

ة دكتور الفلسفة في العلـوم الزراعيـة إلـي يتقدم الطالب باستمارة طلب لدرج -7
عميد الكلية الذي يحولها إلي مجلس القسم المخـتص إلبـداء الـرأيث ويقـوم 
مجلـــس الكليـــة بالبـــت فـــي طلـــب القيـــد بنـــاءا علـــي اقتـــراح مجلـــس القســـم 

 .المختصث ويعتبر تاريخ موافقة مجلس الكلية هو تاريخ قيد الطالب 

- :ل درجة دكتور الفلسفة في العلوم الزراعيةيشترط في الطالب لني ( 24)مادة 
أن يتابع الدراسة وفقا لما هو مبين جيـد جـدا علـي األقـل فـي التقـدير العـام  -4

 .للمقررات الدراسية المطلوبة
  Toefl 500بمستوي  اإلنجليزيةفي اللغة  يقدم الطالب شهادة تفيد تأهيله -2

 .قبل السماح له بأداء االمتحان التأهيلي       
يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقرد مجلس الدراسـات العليـا بالجامعـة بنـاءا أن  -3

علــي اقتــراح مجلــس الكليــة لمــدة ســنتين علــي األقــل مــن تــاريخ موافقــة مجلــس 
 .الكلية علي تسجيل الموضوع
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يجوز لمجلس الكلية بناءا علـي توصـية المشـرف أن يـرخص فـي القيـام بـبعض  -1
 .رف به من الجامعةبحوثه في معهد علمي أخر أو قسم معت

أن يقــدم بعــد نجاحــه فــي االمتحــان التــأهيلي نتــائج بحوثــه رســالة تقبلهــا لجنــة  -5
 .الحكم وان يناقش فيها وذلك خالل خمس سنوات من تاريخ تسجيله

ذا -6 لم يحصل الطالب علي درجة دكتور الفلسفة خالل خمس سنوات من تـاريخ  وا 
علـي التسـجيل لمـدة  اإلبقـاء رأي مجلس الكليـة إذا إال -تسجيله يسقط التسجيل

 .أخري يحددها بناءا علي تقرير المشرف

 :المقررات الدراسية ( 22)مادة 
ـــواد  -4 ـــررات الم ـــرع التخصـــص ومق ـــي ف ـــررات محـــددة ف ـــب بدراســـة مق ـــوم الطال يق

ساعة معتمدة علي األقل من مقررات الدراسات  31األساسية المرتبطة به بواقع 
وموافقــة مجلــس نــاءا علــي اقتــراح المشــرف العليــا التــي يحــددها مجلــس الكليــة ب
) ومقـررات التخصـص ( سـاعات 9) اإلجباريـةالقسم المخـتص شـاملة المقـررات 

معتمدة علي األقـل مـن خـارج التخصـص ( ساعات  9) إلي جانب ( ساعة  42
الدراســـة ويقـــوم الطالـــب  عبموضـــو أو القســـم علـــي أن تكـــون ذات صـــلة وثيقـــة 

بشـــرط أال يكـــون ســـبق للطالـــب ) الرئيســـي باختيارهـــا بالتنســـيق مـــع المشـــرف 
 (.دراستها من قبل

يمــنح الطالــب الــذي يتقــدم ببحــث أو أكثــر منشــور أو مقبــول للنشــر مــن رســالة  -2
ــدير  ــة متخصصــة ثــالث ســاعات معتمــدة إضــافية بتق ــة علمي ــي مجل ــدكتوراد ف ال

عنـد حسـاب متوسـط تقـديرات المقـررات التـي اجتازهـا خـالل ( درجـة 91) ممتاز 
 .دكتوراد علي أن يكون ذلك قبل االمتحان التأهيليمرحلة ال

ثالث ساعات  بواقعساعة معتمدة واالمتحان التأهيلي  42تحسب الرسالة بواقع  -3
سـاعة معتمـدة علـي  15دكتوراد معتمدة وبذلك يكون مجموع الساعات لدرجة الـ

 .األقل

 :ألتأهيلياالمتحان  -( 23)مادة 
أن يكــون حاصــال علــي تقــدير  ألتــأهيلييشــترط فــي الطالــب كــي يتقــدم لالمتحــان  -4

ــام  ــي ق ــع المقــررات الدراســية الت ــل فــي المتوســط العــام لجمي ــي األق ــد جــدا عل جي
 .بدراستها خالل مرحلة الدكتوراد
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لطالــب دكتــور الفلســفة فــي العلــوم الزراعيــة مــن  ألتــأهيليتشــكل لجنــه االمتحــان  -2
علـي أن يكـون سبعة أعضاء علي األقـل مـن األسـاتذة بيـنهم المشـرف الرئيسـي 

ثالثة منهم في مجال التخصص العام للطالب أحدهم من ذات القسم المسجل بـه 
خــارج الكليــة مــن  الطالــبث كمــا يشــترط أن يكــون مــن بــين اللجنــة عضــوين مــن

 .طة بالتخصصالمجاالت المرتب

فـي أهليتـه لمتابعـة بحثـه للحصـول  برأيهوتقدم اللجنة بعد امتحان الطالب تقريرا  -3
ذاتور الفلسفةث علي درجة دك اآلراء يعاد  بجماعلم يحصل علي موافقة اللجنة  وا 

امتحان الطالب مرة واحدة بعد ثالثة أشهر علـي األقـلث وفـي حالـة فشـل الطالـب 
ويقوم الطالـب بتقـديم الرسـالة بعـد . للمرة الثانية يشطب قيدد من الدراسات العليا

لي نجاحه في االمتحان أشهر علي األقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية ع ستة
 .التأهيلي

يبين تخصص الطالب في شهادة درجة دكتور الفلسفة في العلوم الزراعية  -( 21)مادة 
عنـوان الرسـالة والتخصـص الـذي يتفـق مــع التخصصـات العلميـة داخـل األقسـام والتقــدير 

 .العام لدرجة الدكتوراد
 
 

 :أحكام مشتركة لدرجتي الماجستير ودكتور الفلسفة
 :التسجيل(  25) مادة

لطالب الدراسات العليا أن يتم قيدد في دراسة أكثر من دبلـوم أو درجـة عليـا فـي  زال يجو 
ذات الوقــت بـــأي مـــن جامعــات ومعاهـــد الجمهوريـــة ث وال يجــوز لمعيـــدين أو المدرســـين 
المســاعدين بالكليــة أن يســجلوا لدراســات عليــا علــي درجــة جامعيــة فــي غيــر تخصصــات 

القيـد للحصـول علـي درجـة الماجسـتير ودكتـور الفلسـفة الزراعيـة فـي ويكـون . أقسامهم 
 :أحد التخصصات اآلتية

 االقتصاد الزراعي -2    األراضيعلوم  -4
 الزراعي اإلرشاد -1    االجتماع الريفي -3
 الحيواني اإلنتاج -6     األلبان -5
 الفاكهة -8    دواجن إنتاج -7
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 الزينة -41     الخضر -9
  الكيمياء الحيوية الزراعية -42   اعات الغذائيةالصن -44
 النبات أمراض -41     الوراثة -43
 الميكروبيولوجيا الزراعية  -46    محاصيل الحقل -45
 مبيدات اآلفات -48   الحشرات االقتصادية  -47
 الحرير -21     النحل -49
 الحيوان الزراعي -24

 :مواعيد التسجيل  -( 26)مادة 
ل طالب الدراسـات العليـا لـدرجتي الماجسـتير والـدكتوراد مـرتين فـي العـام وتقـدم يتم تسجي

طلبــات القيــد قبــل بــدء دراســة الفصــل الدراســي بشــهر علــي األقــلث ويحــدد مجلــس الكليــة 
ويكـون التسـجيل . بناءا علي اقتراح مجـالس األقسـام المختصـة الـذي يقبـل للقيـد سـنوياو 

دم الطلبـات خـالل النصـف األول مـن شـهر أغسـطس للدبلومات مرة واحـدة فـي العـام وتقـ
مجــالس األقســام عــدد الطــالب  تاقتراحــامــن كــل عــامث ويحــدد مجلــس الكليــة بنــاء علــي 
 .الذين يقبلون للقيد بالدراسات العليا في كل مرة

 
 

 :تشكل اللجان  -( 27)مادة 
دم جــواز واالمتحــان التــأهيلي والحكــم علـي الرســالة عــ اإلشـرافيراعـي عنــد تشــكيل لجــان 

وابنه ث كما يراعي عـدم جـواز  األببين الزوج وزوجته أو بين  أو وأخيهمع بين األخ الج
الدرجـة  حتـىعضو هيئة تـدريس علـي الرسـائل العلميـة المقدمـة مـن أحـد أقاربـه  إشراف
جـان االمتحـان التـأهيلي والحكـم علـي الرسـالة ة نسبا وصهرا مع تطبيق ذلـك علـي لالرابع

ثراء البحثوجمع االمتحانات   .التحريرية والشفوية ضمانا للحياد واستقالل الرأي وا 
 :فترة السماح بالتسجيل ( 28)مادة 

يشــترط عنــد تســجيل الطالــب لــدرجتي الماجســتير انقضــاء فتــرة زمنيــة ال تقــل عــن ســنة 
ميالديـــة وال تتجـــاوز عشـــر ســـنوات بعـــد حصـــوله علـــي درجـــة البكـــالوريوس فـــي العلـــوم 

جيـــل الطالـــب لدرجـــه دكتـــور الفلســـفة فـــي العلـــوم الزراعيـــة أن ال ويشـــترط لت. الزراعيـــة 
 .تتجاوز الفترة منذ حصوله علي درجة الماجستير عشر سنوات
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 :اإلشراف (: 29)مادة 
) يا ـا رئيســيعين مجلس الكلية بنـاء علـي اقتـراح مجلـس القسـم المخـتص مشرفـ -4

فـي فـرع ( جسـتير أستاذ لدرجة الدكتوراد ث وأستاذ مساعد علي األقـل لدرجـة الما
عـدادالتخصص من بـين األسـاتذة واألسـاتذة المسـاعدين يشـرف علـي الطالـب   وا 

أحـــد أعضـــاء هيئـــة التـــدريس مـــن األســـاتذة  اإلشـــرافالرســـالة ث ويعاونـــه فـــي 
أو أحد المدرسين بشرط أن يكـون قـد مضـي علـي شـغله  -واألساتذة المساعدين

لــي درجــة الماجســتيرث ع اإلشــرافلوظيفــة مــدرس ســنة واحــدة علــي األقــل عنــد 
 .علي درجة دكتور الفلسفة في العلوم الزراعية لإلشرافوثالث سنوات 

وفي حالة قيام الطالب ببحث خارج الجامعـة يجـوز بموافقـة مجلـس الكليـة أن يعـاون 
الكليــة أو مــن خــارج الــبالد ممــن تنطبــق عليــه  خــارجمشــرف واحــد مــن  اإلشــراففــي 

برتـه فـي البحـوث المرتبطـة بتخصصـه بنـاء علـي الشروط المؤهلة لذلك لالسـتفادة بخ
طلــب المشــرف الرئيســي وموافقــة مجلــس القســم ث وفــي جميــع األحــوال ال يقــل عــدد 

مشـرف  إضـافةثالثـة أعضـاء باسـتثناء  يتعـد عـن اثنـين وال  اإلشـرافأعضاء لجنة 
 .المشترك اإلشرافأجنبي في حالة 

طـــالب لـــدرجتي ال يزيـــد عـــدد الطـــالب المســـجلين مـــع كـــل مشـــرف عـــن عشـــرة  -2
إلي طالب وافد ث بغض  باإلضافةالماجستير ودكتور الفلسفة في العلوم الزراعية 

 .النظر عن عدد المشرفين علي الطالب
يقــدم المشــرف الرئيســي الخطــة البحثيــة التفصــيلية اســتكماال لــألوراق المطلوبــة  -3

 تسجيل الطالب ث ويقدم في نهايـة كـل عـام تقريـرا إلـي مجلـس القسـم عـن لقبول
مدي تقدم الطالب في بحوثهث ويحفظ بملف الطالب بعد عرض هذا التقرير علـي 

ويجوز لمجلس الدراسات العليا والبحوث بناء علي اقتراح مجلـس . مجلس الكلية
 .إنذارقيد الطالب علي ضوء هذد التقارير وبدون سابق  إلغاءالكلية 

ــا مــع المشــرف الرئيســي ب -1 ــا دوري  اإلجــراءاتمتابعــة تتعــاون إدارة الدراســات العلي
بالالجميع الطالب  ةالتنظيمي المشرف الرئيسي في الوقت المناسـب خـالل كـل  وا 

الواجب اتخاذها والتي تتمشي مع القواعد المعمول بهـا  باإلجراءاتفترة التسجيل 
ــة  ــام المعمــول بهــا فــي الئحــة الدراســات ضــمانا لمطابق ــب مــع األحك ــة الطال حال

 .العليا
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جهـة خـارج الجامعـة أو سـفرد  إلـيمشـرفين علـي الرسـالة أحـد ال إعـارةفي حالـة  -5
كانـت  إذا اإلشـرافخارج البالد لمدة تزيد عن عام دراسي يرفـع اسـمه مـن لجنـة 

أقل من عامث ويجوز أن يحل محله أحـد أعضـاء هيئـة  اإلشرافمدة اشتراكه في 
ـــيهم شـــروط  بعـــد موافقـــة مجلـــس القســـم  اإلشـــرافالتـــدريس ممـــن تنطبـــق عل

 . المختص

عن عام فعليه أن يقدم إلي مجلس الكلية  اإلشرافا إذا زادت فترة اشتراكه في أم
ويطبق عليه القواعد المتبعـة فـي  اإلشراففي  إليهتقريرا عن المدي الذي وصل 

حالة االستعانة بمشرف من خارج الـبالد وذلـك بعـد اسـتطالع رأي مجلـس القسـم 
ذا. المختص  .يين مشرفا رئيسيا أخركان المعار مشرفا رئيسيا يتحتم تع وا 

لفترة تزيـد عـن سـنة  اإلشرافبعد اشتراكه في لجنة  يتوفىيحتفظ المشرف الذي  -6
ينـــال الطالـــب الدرجـــة العلميـــة  حتـــي واألدبيـــةميالديـــة بجميـــع حقوقـــه الماديـــة 

المسجل لها ث وفي هذد الحالة يجوز بعد موافقة مجلس القسـم المخـتص تعيـين 
مــن ( 4)واعــد المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة باالســتثناء مــن الق إضــافيمشــرف 
 .من هذد الالئحة(  29) المادة

يقدم المشرف أو المشرفون علـي الرسـالة بعـد االنتهـاء مـن إعـدادها تقريـرا إلـي  -7
وعا فمجلس القسم المختص عن مدي صالحيتها للعـرض علـي لجنـة الحكـم مشـ

 .باقتراح تشكيل لجنة الحكم

تعـديالت بلجنـة  إيـه إجـراءلتسجيل الطالـب  ةاألساسيال يجوز بعد انقضاء المدة  -8
 ( . 29)من المادة ( 6) و ( 5)باستثناء ما ذكر بالفقرتين  اإلشراف

مرة واحدة فقط خـالل فتـرة قيـد ( تغييرا جوهريا) تغيير موضوع البحث  – ( 31)مادة 
الطالــب بالدراســات العليــا وذلــك قبــل مضــي عــاميين مــن تــاريخ التســجيلث وفــي هــذد 

أمـا إذا كـان التغييـر غيـر . يعتبر قيد الطالب من تـاريخ تغييـر موضـوع البحـثالحالة 
بمعنــي تغييــر بعـض األلفــاظ دون اإلخــالل بموضـوع البحــث أو اتجاهاتــه بعــد  جـوهري

عرضــه علــي مجلــس القســم المخــتص وموافقـــة مجلــس الكليــة فــال يجــوز مناقشـــة 
 .علي األقل من هذا التغيير أشهر ستةالرسالة إال بعد مضي 

 :تقديرات المقررات – ( 34)مادة 
 :يقدر نجاح الطالب في أي مقرر دراسي كالتالي
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 .درجة فأكثر  91ممتاز من  -
 .91ل من درجة إلي أق 81جيد جدا من  -

 .81درجة إلي أقل من  71جيد من  -

 .71درجة إلي أقل من  61مقبول من  -

 :أما رسوب الطالب فيكون بأحد التقديرين التاليين
 .61رجة إلي أقل من د 15ضعيف من  -
 .درجة 15ضعيف جدا أقل من  -

 :الرسائل العلمية:  ( 32)مادة 
تكتب الرسالة طبقا للقواعد المعمـول بهـا كتابـة الرسـائل العلميـة ث ويسـتخدم ورق  -(أ )

 .علي الوجهين األوراقوتكتب ( سم  31 ×24)  A4جم مقاس  81فاخر 
مجلـس القسـم  إلـيالمشرف الرئيسي تقريرا الرسالة يقدم  إعدادبعد االنتهاء من  –( ب )

المختص عن مدي صالحية الرسالة للعرض علي لجنة الحكم ث مشـفوعا بـاقتراح تشـكيل 
ويقـدم الطالـب نسـخة مـن (  31مـادة ) يـدا للعـرض علـي مجلـس الكليـة هلجنة الحكم تم
 .الدراسات العليا بإدارةالرسالة للحفظ 

وعمــل التعــديالت الالزمــة بنــاء علــي آراء لجنــة بعــد قبــول الرســالة مــن لجنــة الحكــم ( ج)
المناقشة يقدم الطالب أربع نسخ مـن الرسـالة معتمـدة مـن لجنـة الحكـم ث وبهـا الملخـص 

Summary   والمستخلصAbstract   واإلنجليزيةباللغتين العربية. 
ي بالرسالة كاملة بالشكل النهائي المعتمد من لجنة الحكم عل(  Disc)يقدم الطالب ( د )

 .الرسالة يحفظ بمكتبة الكلية
 :لجنة الحكم علي الرسالة ( 33) مادة 
يشــكل مجلــس الكليــة لجنــة الحكــم علــي الرســالة بنــاء علــي اقتــراح مــن مجلــس  -4

القســـم مكـــون مـــن ثالثـــة أعضـــاء ث أحـــدهم المشـــرف الرئيســـي علـــي الرســـالة 
ذات  مـن بـين األسـاتذة واألسـاتذة المسـاعدين بالجامعـات فـي اآلخـرانوالعضوان 

التخصصث ويكون رئيس اللجنة أقدم األسـاتذة ث ويجـوز أن يشـترك عضـو آخـر 
رســالة علــي أن يكــون لهمــا صــوتا فــي لجنــة الحكــم علــي ال اإلشــرافمــن لجنــة 

 .واحدا
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يجــوز أن يكــون أحــد العضــوين أســتاذ مــن داخــل القســم المخــتص أو مــن خــارج  -2
 .الجامعة ممن في مستواد من أعضاء هيئات البحوث

مــن خــارج الكليــة بالنســبة لرســائل  األقــلن يكــون أحــد األعضــاء علــي يشــترط أ -3
 .الماجستيرث ومن خارج الجامعة بالنسبة لرسائل الدكتوراة

تكون مدة صالحية تشكيل اللجنة ستة شهور ينـاقش خاللهـا ث ويحـق للمشـرف  -1
ــرة  ــة لمــرة واحــدة بشــرط عــدم تجــاوز الفت ــد صــالحيتها لظــروف قهري ــب تجدي طل

ذااســة ث القانونيــة للدر  تجــاوز الطالــب الفتــرة القانونيــة للدراســة تعــرض حالتــه  وا 
علي مجلس الكلية بـاقتراح مـن مجلـس القسـم المخـتص التخـاذ القـرار المناسـب 

 .بشأنه

 :مناقشة الرسالة -( 31)مادة 
يراعــي أن تــتم مناقشــة الرســائل عالنيــةث ويقــدم كــل عضــو مــن أعضــاء لجنــة الحكــم 

رســالةث وتقــدم اللجنــة تقريــرا علميــا مفصــال عــن الرســالة منفــردا تقريــرا علميــا عــن ال
ــيم الرســالة والمســتوي  ــي حــدة بتقي ــل ممــتحن عل ــي أن يقــوم ك ونتيجــة المناقشــة عل

علـي نجـاح الطالـب ث ثـم تعـرض النتيجـة علـي  اآلراء إجمـاعالعلمـي للطالـب ث ويلـزم 
 .مجلس القسم المختص تمهيدا لعرضها علي مجلس الكلية

 :ف القيدإيقا ( 35)مادة 
تقـدم  إذالمجلس الكلية أن يوافق علي وقـف قيـد الطالـب لمـدة سـنة دراسـية أو أكثـر 

مــن المــدة المحــددة  اإلبقــاءمقبــول يمنعــه مــن مواصــلة دراســتهث وتســقط مــدة بعــذر 
علي أن يتقدم الطالب بطلب إيقاف قيدد في مـدة ال تزيـد عـن ثالثـة شـهور . للدراسة

 :ة كالتاليمن بدء العذرث األعذار المقبول
 .التجنيد -4
 .مرافقة الزوج أو الزوجة -2

 .المرض الطويل -3

 .رعاية الطفل عقب الوضع -1

 .السفر للخارج في منحه تدريبية أو علمية -5

 :شطب القيد – (36) مادة 
 :يشطب قيد طالب الدراسات العليا في أحد الحاالت اآلتية
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لدراسـية فـي لم يحافظ علي مستوي التقـدير المطلـوب فـي امتحـان المقـررات ا إذا -4
 .متتاليين نفصليين دراسيي

 .إذا رسب في االمتحان ألتأهيلي لدرجة دكتور الفلسفة مرتين -2

 .كان تقدير المشرف غير مرض خالل مدة القيد إذا -3

 اإلبقــاءرأي مجلــس الكليــة  إذا إالانقضــت المــدة المقــررة ولــم يقــدم رســالتهث  إذا -1
 .المشرف يحددها بناءاو علي تقرير  أخريعلي التسجيل لمدة 

انقضــاء الفتــرة المقــررة ولــم يتقــدم الطالــب بالرســالة ث إال إذا رأي مجلــس الكليــة  -5
اإلبقــاء علــي التســجيل لفتــرة زمنيــة يحــددها بنــاءو علــي تقريــر المشــرف الرئيســي 

 .وموافقة مجلس القسم المختصللرسالة 

عــــدم ســــداد الرســــوم المعتمــــدة طبقــــاو للقواعــــد المنظمــــةث باســــتثناء المعيــــدين  -6
 .لمدرسين المساعدينوا

ما لم يرد في شأنه نص خاص بهذد الالئحـة تطبـق القواعـد الـواردة  - (: 37)مادة 
ذلـت الصـلة  األخـر بقانون تنظيم الجامعات والئحتـه التنفيذيـة المعدلـة لـه والقـوانين 

 .والمعتمدة من الدولة
ــد بالد – ( 38)مــادة  ــي الطــالب الــذين يتقــدمون للقي راســات تطبــق هــذد الالئحــة عل

 .العليا من تاريخ صدور القرار الوزاري باعتماد هذد الالئحة
ــدرجتي الماجســتير  – ( 39) مــادة  ــين الجــداول المرفقــة مقــررات الدراســة العليــا ل تب

ودكتور الفلسفة موزعة علي التخصصات المختلفة وعدد السـاعات النظريـة والعلميـة 
 .المخصصة لكل مقرر الوحداتوعدد 
 الدراسة العليا في العلوم الزراعية دبلومات: ثالثاو 

وهـــي دراســـات تتنـــاول مقـــررات ذات طبيعـــة تطبيقيـــة ث حيـــث تعتبـــر عمليـــة علميـــة 
للخــرجين مــن كليــات الزراعــة فــي المجــاالت المختلفــة التــي يعملــون بهــا ث والدراســة 

وتكـون فـي . للدبلومات مستقلة بذاتها وال تأهل الطالب للتسجيل لدرجتي الماجسـتير 
 :لتخصصات التاليةأحد ا

 المحاصيل السكرية -2     استصالح األراضي -4
 تكنولوجيا األلبان -1     تربية نحل العسل -3
 إنتاج المحاصيل الحقلية -6   إدارة المشروعات الصغيرة -5
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 الزراعة العضوية والحيوية -8    الحشرات االقتصادية -7
 التصنيع الغذائي -41    التسميد الحيوي -9

 البوتكنولوجيا الزراعية -42    تربية دودة الحرير -44
 النباتات الطبية والعطرية -41    الزراعات المحمية -43
 وتربية الدواجن إنتاج -46    الحيواني اإلنتاج -45
 كيمياء المبيدات -48    ةالو راثيالهندسة  -47
 زهور القطف إنتاج -21    الفاكهة إنتاج -49
 أمراض النبات -22  ي والمجتمع الريفيالزراع اإلرشاد -24
 
 
 

 :يشترط في قيد الطالب ألي من دبلومات الدراسة العليا -( 11)مادة 
أن يكـــون حاصـــال علـــي درجـــة البكـــالوريوس فـــي العلـــوم الزراعيـــة مـــن احـــدي  -4

الجامعات المصرية أو علي درجة معادلة لهـا مـن معهـد علمـي أخـر معتـرف بـه 
 .من الجامعة

موافقــة جهــة العمــل علــي الدراســة وذلــك للعــاملين بالحكومــة أن يشــفع طلبــه ب -2
 .وقطاعي األعمال العام والخاص

 :مدة الدراسة  – ( 14)مادة 
ــذين  -4 ــدمين للدراســة وال ــا للمتق ــل أي مــن دبلومــات الدراســة العلي مــدة الدراســة لني

 .يقبلهم مجلس القسم فصليين دراسيين 
ي كل مقرر وفقا لما يقـررد مجلـس ويكون االمتحان تحريريا أو تحريريا وعمليا ف -2

الدراسـي الـذي النهائي للمقرر في نهاية الفصـل  الكلية ويعقد االمتحان التحريري
وفــي حالــة رســوب الطالــب فــي واحــد أو أكثــر مــن . ينتهــي تــدريس المقــرر فيــه 

المقررات يتم امتحانـه فـي هـذد المقـررات فـي العـام الدراسـي التـالي ث وفـي حالـه 
 .بهذا الدبلوميشطب قيدد للدراسة  رسوبه مرة ثانية

مــن دبلومــات الدراســات العليــا بالكليــة بدراســة مقــررات  بــأييقــوم الطالــب المقيــد  -3
ــع  ــراح مجلــس القســم المخــتص وموافقــة  31بواق ــي اقت ــاء عل ســاعة معتمــدة بن



 52 

( ســاعات مقــررات اختياريــة  6+  إجباريــةســاعة مقــررات  21) مجلــس الكليــة 
 .المختص لكل دبلوم وموافقة مجلس الكليةالتي يحددها مجلس القسم 

ــدبلومات الدراســة  -( 12)مــادة  ــين الجــداول المرفقــة توزيــع المقــررات الدراســية ل تب
 توالــوا حــداالعليــا موزعــة علــي الفصــول الدراســية وعــدد الســاعات النظريــة والعمليــة 

 .المخصصة لكل مقرر
لموضـوعات التـي تـدرس ويقر مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجالس األقسام المختصـة ا

 .في كل مقرر
 
 
 
 

نظام المصروفات بالدراسات العليا بكلية  -4

 التربية بسوهاج
 .جنيه فقط ثالثمائة وخمسون جنيها ال غير 351الدبلومات  -
 .جنيه فقط سبعمائة جنيه ال غير 711الماجستير من الخارج  -

 .جنيه فقط ألف جنيها ال غير 4111الدكتوراد من الخارج  -

 .المعيدون والمدرسون المساعدون من المصروفاتويعفي  -

الشهادات التيي تمنحهيا كليية التربيية جامعية   -2

 :سوهاج من الدراسات العليا

 .شهادة الدبلوم الخاصة في التربية -
 (نظام العامين ) شهادة الدبلوم العامة في التربية  -

 (نظام العام الواحد ) شهادة الدبلوم العام في التربية  -

 (شعبة التربية الخاصة ) وم المهنية شهادة الدبل -

 (شعبة تكنولوجيا التعليم ) شهادة الدبلوم المهنية  -

 بقسم أصول التربية: درجة الماجستير في التربية  -

 بقسم المناهج وطرق التدريس: درجة الماجستير في التربية  -

 بقسم علم النفس التربوي: درجة الماجستير في التربية  -

 بقسم الصحة النفسية: ربية درجة الماجستير في الت -

 بقسم التربية المقارنة: درجة الماجستير في التربية  -
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 بقسم أصول التربية: درجة الماجستير في التربية  -

 بقسم المناهج وطرق التدريس: درجة الماجستير في التربية  -

 بقسم علم النفس التربوي: درجة الماجستير في التربية  -

 قسم الصحة النفسية ب: درجة الماجستير في التربية  -

 بقسم التربية المقارنة : درجة الماجستير في التربية  -

يا  -3 سات العل طالب الدرا ها  يدرس ب تي  مل ال المعا

 :بالكلية

 المعمل بالكلية إدارةتم الحصول عليها من  -

 دبلوم نظام العام الواحد   " تجارب" معمل علم النفس  -
 م العام الواحددبلوم نظا   "اختبارات " معمل علم نفس  -
 دبلوم نظام العام الواحد    معمل الوسائل التعليمية -
 دبلوم عامه نظام العامين أولي   "تجارب " معمل علم النفس  -
 دبلوم عامه نظام العامين أولي   "اختبارات " معمل علم النفس  -
 دبلومه عامه نظام العامين ثانية   " تجارب " معمل علم النفس  -
 دبلوم عامه نظام العامين أولي    وسائل التعليميةمعمل ال -
 دبلوم عامه نظام العامين ثانيه   معمل الوسائل التعليمية  -
 شعبة تكنولوجيا تعليم" م مهنية دبلو     معمل تكنولوجيا التعليم -
 :المجلة التربوية بالكلية إصداراتعدد  -1
عــدد فقـــط ثالثـــة  23امعـــة ســـوهاج إصـــدارات المجلــة التربويـــة بكليـــة التربيــة ج إعــداد -

 .وعشرون عدداو 
 .أول نسخة صدرت من المجلة التربوية بكلية التربية جامعة سوهاج -
 "كلية التربية بسوهاج " م جامعة أسيوط 4986العدد األول في فبراير  -
 . م2117في يناير "  23" أخر عدد صدر من المجلة التربوية بكلية التربية العدد  -
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بيان بأعداد الرسائل التي منحت من رسائل 

 الماجستير والدكتوراه

بكلية التربية بسوهاج من بدء إنشاء الكلية حتى 

 اآلن

 
 م 4978 حتى 4975المدة من : أوال 

 دكتوراد ماجستير
13 8 

 م4995 حني 4988المدة من : ثانيا 
 دكتوراد ماجستير
48 29 

 م2117حتي  4996المدة من : ثالثا 
 دكتوراد دكتوراد
71 61 

 م ماجستير ودكتوراد2117 حتىم 2112الدرجات العلمية التي منحت في الفترة من 
 دكتوراد ماجستير



 55 

55 21 

 عدد الرسائل المقيدة والمسجلة من الماجستير والدكتوراد
 دكتوراد ماجستير

 تسجيل قيد تسجيل قيد
27 14 41 21 

 
 
 
 
 
 

 العليا شروط االلتحاق بالدراسات

 

 :بالنسبة الدبلوم العامة في التربية: أوال  

- :يشترط في قيد الطالب لنيل الدبلوم العامة في التربية
ـــالوريوس مـــن  - أ ـــي درجـــة الليســـانس أو البك ـــون حاصـــال عل  احـــديأن يك

أو علي درجة معادلة من معهد علمـي الجامعات بجمهورية مصر العربية 
 .آخر معترف به من الجامعة

نظام التفرا الكامل ومدة الدراسـة : لوم نظامين للدراسة تشمل الدب - ب
 .سنة جامعيةث ونظام غير المتفرغين ث ومدة الدراسة به عامان دراسيان

أن يـنجح فيمـا تجريـه الكليـة مـن اختبـارات شخصـية شـفوية أو تحريريــة -ج 
 .للتحقق من حسن استعدادد لمهنة التعليم

التربية ممن يعملون بمهنـة التعلـيم يجوز أن يقيد لنيل الدبلوم العامة في  - د
 .أو أخصائيين اجتماعيين أو نفسيين بالمدارس

 :الدبلوم المهنية في التربية: ثانيا 

ــي       ــة أن يكــون حاصــل عل ــة فــي التربي ــدبلوم المهني ــل ال ــب لني ــد الطال يشــترط فــي قي
ي درجــة الــدبلوم العامــة فــي التربيــة أو علــي درجــة الليســانس فــي اآلداب والتربيــة أو علــ
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ــي درجــة  ــي اآلداب أو عل ــي درجــة الليســانس ق ــوم والتربيــة أو عل ــالوريوس فــي العل البك
 .معادلة من معهد أخر معترف به من الجامعة

ــدبلوم  - ــدبلوم المهنيــة ســنة جامعيــة واحــدة ويشــترط للقيــد بال مــدة الدراســة لنيــل ال
 .المهنية أن ينجح الدارس فيما تجريه الكلية من اختبارات للقبول

 :الدبلوم الخاصة في التربية: لثا  ثا

علي درجة الليسانس يشترط في قيد الطالب للدبلوم الخاصة في التربية أن يكون حاصال 
في اآلداب والتربية أو درجة البكالوريوس في العلوم والتربية أو علـي الـدبلوم العامـة فـي 

جة معادلة مـن معهـد الجامعات المصرية أو علي در  احديالتربية أو الدبلوم المهنية من 
" علمي أخر معترف به من الجامعة وفي جميـع الحـاالت يجـب أال يقـل تقـديرد العـام عـن 

 ".جيد 
مدة الدراسة لنيـل الـدبلوم الخاصـة فـي التربيـة سـنة جامعيـة واحـدة يسـبقها سـنة  -

تكميليــة فــي حالــة حصــول الطالــب علــي الليســانس فــي اآلداب والتربيــة أو درجــة 
 .لعلوم والتربية أو ما يعادلهاالبكالوريوس في ا

 احــدييعقــد للــراغبين فــي االلتحــاق بالــدبلوم الخاصــة امتحــان قبــول تحريــري فــي  -
 .اللغات األجنبية ويحدد مجلس الكلية موعد هذا االمتحان ودرجة النجاح

 :بالنسبة لدرجة الماجستير في التربية: رابعا  

ــي التربيــة - ــد الطالــب لدرجــة الماجســتير ف ــي قي أن يكــون حاصــالو علــي  يشــترط ف
جامعـات جمهوريـة مصـر العربيـة أو علـي  احـديالدبلوم الخاصة في التربية مـن 

درجة معادلة من معهد أخر معترف به من الجامعة وفي جميع الحـاالت يجـب أال 
وفـي ( الليسـانس والبكـالوريوس ) يقل تقـديرد العـام فـي الدرجـة الجامعيـة األولـي 

 .القيد والتسجيل د مجلس الكلية نظم ومواعيد الدبلوم الخاصة عن جيد ويحد
 :بالنسبة لدرجة دكتوراه الفلسفة في التربية: خامسا 

يشترط في قيد الطالب لدرجة دكتوراد الفلسفة في التربية أن يكون حاصالو علي درجـة  -
الماجستير في التربية في نفس التخصص من احدي جامعات جمهورية مصر العربية أو 

ادلــة لهــا مــن معهــد أخــر معتــرف بــه مــن الجامعــة ن وفــي جميــع الحــاالت علــي درجــة مع
الليسـانس أو ) ينبغي أال يقل تقديرد العام عن جيد فـي كـل مـن الدرجـة الجامعيـة األولـي 

وفـــي الـــدبلوم الخاصـــة وفـــي الماجســـتير ث ويحـــدد مجلـــس الكليـــة نظـــم ( البكـــالوريوس 
   .ومواعيد التقدم والقيد والتسجيل 

 


